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Тема 1 

Въведение в Autodesk Map  

 
Ключови термини  

• чертожен обект – всеки графичен елемент в чертежа, като линия, точка, дъга, текст. 

• атрибутни данни  - текстови данни, асоциирани с един или повече чертожни обекти. Тези данни 
могат да бъдат под формата на атрибути на блок, от тип “object data” (записи в таблица, която е в 
текущия чертеж) или като запис във външна база данни. 

• координатна система, глобална координатна система  - инструмент на Autodesk Map, който 
превръща ъгловите сферични координати, представени с географска ширина и дължина, в 
правоъгълна координатна система. Дадена координатна система апроксимира кривината на 
земната повърхност с дадена координатна проекция. 

• Географска Информационна Система (ГИС) - компютъризирана система, която интегрира 
пространствено обвързани данни. ГИС събира, съхранява, извлича, анализира и представя 
пространствени данни. 

• топология – математически описани връзки между възли, линии и полигони, които имат 
пространствени отношения помежду си. 

• пространствени данни – информация за местоположението и формата на географските 
характеристики и взаимовръзките между тях. 

• пространствен анализ – процес на извличане и/или генериране на нова информация за 
географските характеристики. Включва използването на техники за определяне на 
разпространението на географските обекти в мрежа или дадена област и взаимовръзките между 
тях 

• заявка (query) – средство за извличане на информация от един или повече чертежи. Дефинира 
се множество от критерии с цел получаване само на данните, които ни интересуват. 

• графични примитиви – те са: линия, точка, полигон и текст 

 

Създаване на цифрови карти. 
Цифровите карти съдържат три основни типа информация: 

• географска информация – местоположение и форма на географските обенти; 

• текстова информация – неграфични данни за обектите; 

• визуализация – дефинират се начините на изобразяване на географските обекти. 

 
Цифровите карти имат следните предимства пред картите на твърд носител: 

• лесно съхранение и извличане на големи обеми от графични и/или атрибутивни географски 
данни; 

• възможност за достъп до информация, съхранявана във външни бази данни чрез SQL (Structured 
Query Language) връзки; 

• възможност за работа с много чертежи едновременно и обмен на информация между тях; 

• възможност за създаване на тематични карти, които да представят специфична информация 
бързо и ефикасно; 
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• наличност на дадена информация в различни отдели на една или повече организации. 

 

ГИС - представяне 
Всяка една ГИС включва хардуер, софтуер и географски данни. Целта на ГИС е събиране, съхранение, 
редактиране, обновяване, анализ и визуализация на информация за географските обекти. ГИС комбинира 
графична информация с атрибутни бази данни в единна среда за решаване на различни задачи и 
проблеми.  

Най-важната част от всяка ГИС са данните. Типът на данните, точността и обемът им определя нивото на 
сложност на анализите и заявките в системата. 

Примерите за използване на ГИС се простират от политически и демографски проучвания, бизнес и 
маркетинг анализи, метеорологични бази данни, геоложки проучвания, телекомуникационни мрежи, 
пътища и пътни съоръжения, криминална статистика до обработка на сателитни изображения.   

В рамките на този курс ще разгледаме примери, с които, използвайки възможностите на Autodesk Map, 
вие ще се научите да решавате голям набор от сложни, реални проблеми, които ще срещате в 
ежедневната си работа.  

 

Организация на данните. 
Важен момент преди започване на работа с ГИС е да се реши как ще се организират данннте и как ще се 
работи с тях. Трябва да се направи подробен анализ кой ще попълва, редактира и визуализира данните, 
кой ще има достъп до тях и до каква степен, какъв трябва да е изходният формат на справките и картите 
и др.  
Използвайки Autodesk Map, вие имате достъп до множество от чертежи и бази данни, обединени в 
проект. Проектът съдържа връзки към тези  чертежи, дефинирани заявки, параметри на координатната 
система, връзки към външни бази данни и други настройки. Проектът се записва като отделен чертеж 
(.dwg файл). 

 организация на графичната информация 
Има два начина на организация на чертежите в Autodesk Map: 

• “тухлена” (tiled) конфигурация – отделните чертежи са подредени един до друг в пространството 
без припокриване; 

• функционална организация – в зависимост от типа на информация се дефинират различни 
чертежи за една и съща област, напр. един  файл може да съдържа пътната мрежа, друг – ВиК , 
трети – имотите и т.н. 

 
Независимо от начина на структуриране на информацията, важно е за всички чертежи да се 
стандартизират имената на символните таблици – слоеве, блокове, стилове текст и т.н., с което се 
избягват грешки в последващите етапи на работа. 

 организация на атрибутната информация 
Autodesk Map поддържа три начина за асоцииране на текстова информация с графичен обект: 

• блок с атрибути – блокът представлява сбор от няколко графични обекта, групирани в един, а 
атрибутите са текст, асоцииран с блока. Веднъж дефиниран в даден чертеж, блокът може да се 
вмъква многократно с различни стойности на атрибутите му. 

•  object data – текстова информация, привързана към графичните обекти, която се съхранява във 
вътрешни таблици. Тези таблици се намират в текущия чертеж.  

• външни бази данни – връзка на графичните обекти със запис(и) от таблици във външни бази 
данни.  
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Модифициране на работната среда в Autodesk Map. 
Голяма част от работата си в среда на Autodesk Map вие може да свършите използвайки Project 
Workspace (работно пространство на проекта), Map менюто и mapping toolbars (иконите, които са 
асоциирани с функциите, конкретно насочени за изготвянето но карти). Project Workspace представя 
всички данни, с които работите: прикрепените чертежи, бази данни, заявки, топологии и връзки 
между обектите от чертежите със записи от базите данни. 
За да направите работната среда в Autodesk Map по-подходяща за вашата работа, вие имате 
възможност да променяте интерфейса по следния начин: когато отворите Autodesk Map, Project 
Workspace е заредено и разположено вляво на графичния екран. За да промените неговия размер, 
преместете курсора върху десния ръб на Project Workspace, докато курсора не промени вида си и 
след това влачите границата наляво или надясно. 
 Можете също така да  направите Project Workspace плаващ върху графичния екран и да го 
разполагате там, където ви е удобно, променяйки и размерите му. Това става като натиснете десния 
бутон на мишката върху Project Workspace и изберете Docked за да премахнете маркиращия знак. 
Можете да променяте позицията на Project Workspace чрез влачене по графичния екран и размера на 
прозореца, местейки някой от неговите ъгли. 
 

Показване и скриване на mapping toolbars: 
1. От View менюто изберете Toolbars. 

2. В Toolbars диалоговия прозорец за Menu Group изберете ACMAP. 

3. За да покажете или скриете mapping toolbars, избирате или не Map и Drawing Set toolbars. 

4. Избирате Close. 

 
Установяване на основните параметри и опции на работната среда в Autodesk 
Map 
1. От Tools менюто изберете Options. 

2. В Options диалоговия прозорец променете и установете параметрите, които желаете. 

3. Изберете Apply ако искате да установите направените промени и да продължите с други или OK ако 
искате направените промени да рефлектират и няма да променяте нищо повече. 

 
Установяване на специфични опции и параметри, свързани с характерните 
картографски функции на Autodesk Map : 
1. От MAP менюто изберете Options. 

2. В Autodesk Map Options диалоговия прозорец променете и установете параметрите, които желаете и 
изберете OK. 
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Тема 2 

Импорт (въвеждане) на данни в Autodesk Map 
Често, при работа с различни фирми, отдели или служби, в един проект се налага четенето на данни в 
друг файлов формат от разнообразен софтуер. Autodesk Map поддържа вход/изход от/към файлове от 
следните водещи ГИС формати: 

• ESRI ArcInfo Coverages 

• ESRI ArcInfo Export(E00) 

• ESRI Shape (SHP) 

• Intergraph/Microstation Design(DGN) 

• MapInfo (MIF/MID) 

• MapGuide (SDF) 

• Spetial Data Transfer Standart – SDTS (CADD, DDF) 

 

 

Цели 
• Импорт на данни от други файлови формати 

• Настройка на различните типове данни и техните характеристики при импорт от външни 
файлове 

 

Урок 1: Импорт на данни от други файлови формати 
 
Относно импортa на данни 

Това е сравнително сложен за организиране процес, но далеч по-добър от използването на DXF формат 
за обмен, при което не винаги се запазват връзките с външните бази данни. Възможностите на Autodesk 
Map за импорт/експорт на данни се простират и до дефиниране на координатна система, която може да 
бъде променена, подреждането на отделните данни по слоеве, кои блокове ще участват, атрибутните 
данни от външната база данни в кой object data таблици ще се структурират. 

За трансформацията на координатната система по време на импорт/експорт вижте тема 9. 

Въпреки, че процедурата, описана по-долу се отнася до ArcView Shape файл, методът е приложим и за 
другите файлови формати. 

При процеса на импортване има две основни стъпки: 

• определяне на типа и името на файла 

• задаване на параметри за вход на графичната и атрибутна информация 

 

ПРИМЕР 

Оределяне на типа и името на файла 

5. Отворете нов чертеж от File/New. 

6. От Map менюто изберете Tools, а после Import. 
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7. Селектирайте ESRI Shape (*.shp) формат от Files of type 

8. За попълване на Folder name използвайте Look in за да отидете на директорията с данните, където са 
групата от файловер съдържащи данни за общини в ESRI Shape формат. 

 
 

9. Изберете OK. 

 

Задаване на параметри за вход на графичната и атрибутна информация 

10. Появява се диалоговия прозорец Import за задаване на параметрите на въвеждане на входните данни 

 

 
  

11. Project coordinate system.  Ако в текущия чертеж има дефинирана координатна система, изборът на 
тази опция дава възможност да трансформирате входните данни от други формати в текущата 
координатна система в Autodesk Map (виж тема 9). 
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12. Driver Options. За някои файлови формати има необходимост от допълнителни настройки на 
параметрите за вход в Autodesk Map. 

13. Input Layer. В тази колона се изписват всички shape файлове, който се намират в избраната 
директория. В случая има само един полгонов shape файл с данни за общини. 

14. Drawing Layer. Задават се слоевете в текущия чертеж на Autodesk Map, в които да се въведат 
данните от съответните файлове. 

15.  Data.  Избират се кои таблици и полета с атрибутните данни в dbf формат (ArcGIS съхранява 
атрибутните данни в dbf формат), в случая това е таблица с имената на общините с поле mun_name, в 
кои вътршни таблици на Autodesk Map (object data table) да се запишат, като се запазят връзките 
между графиката и атрибута. 

 
16. Points. Посочват се блоковете, които ще се използват в Autodesk Map при въвеждане на точкови 

обекти от други формати. 

17. Saved profile. При многократно използване на процедурата Map Import има възможност за запис и 
четене на всички параметри, които са въведени. 

Географските данни от повечето файлови формати могат да бъдат представени в определени Autodesk 
Map слоеве. Например елементи, дефинирани в ArcView Feature Attribute Table се използват за 
структуриране на географските данни в различни слоеве в Autodesk Map. Когато се избере някакъв 
елемент, се появява списък с наличните стойности , всяка една от които може да бъде представена в 
отделен слой в Autodesk Map. Стойностите на елементите могат автоматично да бъдат прехвърлени в 
съответстващи слоеве със същото име. Ако текущият чертеж има слоеве, дефинирани със същите имена 
като стойностите, стойностите се присвояват на тези блокове автоматично; ако ли не – данните се 
прехвърлят в слой 0. 

Географските характеристики могат да бъдат представени в Autodesk Map като блокове. Блоковете могат 
да бъдат дефинирани в текущия чертеж или да се заредят от други чертежи. Операциите са много 
подобни на тези със слоевете.  

Прехвърлянето на атрибутни данни от други файлове в Autodesk Map се осъществява като създаване и 
попълване на  вътрешни таблици (object data). 

Данните, свързани с полигоните, се дефинират  в Autodesk Map като точка – centroid за този полигон, 
докато данните, привързани към дъги или точкир остават към тях. 
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Преглед 
След завършването на тази тема, Вие сте научили следното: 

• Процедурата Map Import се използва за импорт на линейни данни, анотации и блокове от 
ESRI Shape в свой чертеж. Този процес позволява да използвате готови данни, генерирани с 
друг софтуер, без да се налага да събирате данни чрез трудоемките операции сканиране и 
дигитализиране. 

• Възможността да се конвертират географски данни от различни ГИС приложения, със 
запазване на връзките между графичните и атрибутни данни, е толкова силен инструмент, 
колкото съсздаването и поддържането на данни в Autodesk Map. 

• При импорт на географски данни от Shape файл, обектите стават обекти от  Autodesk Map, 
без загуба на информация или характеристики. 
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Тема 3 

Работа с данни във вътрешни таблици (Object Data) 
Autodesk Map може да съхранява дефинирана от потребителя информация за обектите, съхраняваща се в 
самия чертеж. Тези данни се наричат вътрешни таблици (object data)  и могат да бъдат имена на улици, 
данни за собственост, размери и материал на тръби и т.н. Object data е един от трите метода за 
съхраняване на атрибутна информация и са по-удобни за използване от блок с атрибути, защото могат да 
се привързват към който и да е обект от чертежа. Освен това, като object data може да асоциирате с 
графичните обекти различни документи, растерни изображения, видеоклипове и др. 

Цели 
• Приложение на вътрешни таблици (object data) 

• Дефиниране на вътрешни таблици (object data) таблици и полета 

• Генериране на нови данни посредством дигитализиране и въвеждане на нови стойности към 
обекти от чертежа 

• Редакция на съществуващи вътрешни таблици (object data) 

 

Урок 1: Дигитиализиране на данни 
 
Относно дигитализирането на данни 

В Autodesk Map въвеждането на информация може да става чрез дигитализиране, обработка на 
сканирани изображения и/или използване на файлове от други водещи ГИС, CAD и растерни формати: 
GeoTIFF, GIF, JPEG, TIFF и други. В Autodesk Map информацията се въвежда в отделни слоеве, което 
улеснява обработката и използването ú за различни цели. Autodesk Map дава възможност за 
автоматизирано въвеждане на информация (от менюто MAP->Data Entry), като по време на самата 
дигитализация може да се добавя атрибутна информация към графичните обекти. Тази атрибутна 
информация може да бъде под формата на атрибути на блок от чертежа, като вътрешни таблици (object 
data) и/или като връзка към запис/и към външни бази данни. Диалоговият прозорец за настройка на 
системата за въвеждане на информация (Digitize Setup) изглежда така:.  
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От него се избира типа на графичния обект - Object Type (от тип точка или линия), указва се дали по 
време на въвеждането му ще се привързва  атрибутна информация или не (Attach Data), избира се 
таблицата, която ще се попълва (Data to Attach). 

 

 
Има възможност да се посочи точка, в която да се изписва атрибутната информация, присвоявана към 
съответния обект (Prompt for Label Point). За точковите обекти се указва слоя, в който ще се въвеждат 
обектите (Create on Layer) и името на блока, който ще се използва (Block Name), като може да се задават 
ъгъл на завъртане (Rotation) и мащабен коефициент (Scale). За линейните обекти се задава име на слой 
(Create on Layer), тип на линията (Linetype), широчина на линията (Width), дали линията е 2D или 3D 
(Elevation). 
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Урок 2: Използване на Object Data 
 

Относно Object data 
Object data се съхраняват като част от чертежа и не могат да се показват с други приложения, освен с 
Autodesk Map. Използването им е подходящо, при условие, че текстовата информация не е голяма по 
обем и данните не изискват често редактиране. Object data се използват и за да се идентифицират и 
съхраняват елементите от дадена топология. Пример за подходящо използване на Object data са: 

• Информация за спирателен кран като точков обект от водопроводна мрежа 

• Информация за вида почва или геоложи пласт за площен обект в картата 

• Информация за тръбите на водопроводна или канализационна мрежа 

• Разстоянието между две точки от пътна карта 

 
СЪЗДАВАНЕ НА ВЪТРЕШНИ (OBJECT DATA)  ТАБЛИЦИ 

Object data се съхраняват във вътрешни таблици в самия *.dwg файл. Създаването на една такава таблица 
съдържа име на таблицата, описание на съдържанието на таблицата (Description), дефиниране на типа на 
полетата, в които ще се попълва информация за обектите и в случай на необходимост, задаване на 
стойност по подразбиране (Default Value). В Autodesk Map се поддържат четири типа данни: 

 

Тип на данните Стойности Пример 

Integer цели числа  между  –2 147 483 648 и 2 147 483 647 Пътен трафик 

Character Текст, всички символи Имена на улици 

Point списък от три реални числа, отделени със запетая и 
представящи точка с X, Y и Z координати 

Местоположение на 
точкови обекти 

 

Real реални числа между 1.7Е-308 и 1.7Е+308 Височина на точка, 
ширина на пътя 

 
Стойността по подразбиране (Default Value) е стойността, която автоматично се присвоява на дадено 
поле, когато създавате нов запис в object data таблицата. 

 

ВЪВЕЖДАНЕ  НА ДАННИ ВЪВ ВЪТРЕШНИ (OBJECT DATA) ТАБЛИЦИ 

Веднъж създадени, таблиците могат да бъдат попълвани по следните начини: 

• Въвеждане с командата Attach/Detach Object Data от Object Data меню 

• Въвеждане на object data за обектите по време на дигитализация 

• Копиране на обект, който вече съдържа object data 

• Автоматично генериране на стойности от съществуващи блокове и атрибути в чертежа, 
използвайки опцията Generate Links от менюто Database 

Има четири опции за автоматично генериране на object data, свързани към обектите от съществуващ 
текст или атрибути. Те са: 
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• Blocks – попълва object data таблицата с атрибутите на даден блок и създава връзка на този 
запис с блока. Името на полето от таблицата трябва да е същото като името на атрибута на 
блока 

• Enclosed Blocks – създава връзка на полилиния, ограждаща даден блок със запис от 
таблицата, съдържащ  атрибутите на блока. Отново се изисква името на полето от таблицата 
да е еднакво с името на атрибута на блока 

• Enclosed Text – създава връзка на затворена полилиния с текст, намиращ се вътре в нея. Тази 
опция работи единствено ако таблицата, която се попълва съдържа само едно поле 

• Text – Създава връзка между текстови обект и запис от таблицата, който представлява 
съдържанието на текста 

 

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВЪТРЕШНИ (OBJECT DATA) ТАБЛИЦИ 

Оbject data е метод за съхранение на атрибутни данни, който е много по-ефективен, отколкото атрибути 
на блок. Могат да се въвеждат различни по тип данни, автоматично да се генерират и привържат голям 
брой атрибутни данни към графичните обекти, към един обект да се привържат повече от един табличен 
ред и обратното – към един ред от таблицата може да се привържат повече от един графични обекти. 
Използването на object data означава, че чрез заявка към полетата от object data таблиците може да се 
генерират данни по дефинирани критерии, които да се използват за създаване на тематични карти. 

Чрез object data може да се асоцират графични обекти към документи от други Windows приложения, 
така че селектирайки обекта, да се види или редактира асоцирания файл – видео клип, МР3, цифрова 
снимка, електронна таблица или текстов документ. 

ПРИМЕР НА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВЪТРЕШНА (OBJECT DATA)  ТАБЛИЦА. 

Да приемем, че имате линейни обекти, за които искате да въведете данни, които описват вида на тръбите 
и друга информация за водопроводната мрежа. Създавате Оbject data таблица в чертежа, която ще 
позволи да въведете необходимите данни за тръбите. За всяко поле от таблицата може да се декларира 
име, кратко описание на значението му, стойност по подразбиране и тип на данните. Веднъж привързани 
към обекта или обектите, данните стават част от *.dwg файла. Ако този чертеж бъде привързан или 
активиран към друг чертеж, Оbject data могат да бъдат използвани в заявки, от които да се генерират 
обекти с условие, базирано на стойностите в таблицата – ширина на тръбата, идентификатор или друго. 
С Оbject data, чрез заявка, могат да бъдат генерирани сложни тематични карти и отчети от даден чертеж.  

 

Упражнение 1: Дефиниране на вътрешна (Оbject data) 
таблица и въвеждане на данни. 
СЪЗДАВАНЕ НА OBJECT DATA ТАБЛИЦА 

18. В следващия пример, ще дефинирате една Оbject data таблица с данни за канализационна мража, ще 
определите име на таблицата, тип и име на полетата в нея. 

19. Отворете чертежа ВиК.dwg. 

20. От Map менюто изберете Object Data >>Define Object Data. 

21. Изберете New Table. 

22. За Table Name въведете име на таблицата КАНАЛ.  

23. Имената на таблиците могат да са до 25 знака и не трябва да съдържат специални символи или 
празно разстояние. Имената на полетата от таблиците трябва да бъдат до 31 знака. 

24. Първото поле, което ще въведете ще съдържа диаметър на тръбите. 

25. За Field Name въведете ДИАМЕТЪР. 

26. За Type изберете Real. 

27. За Description (описание) въведете Диаметър на тръбата 
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28. Изберете Add. 

29. За да добавите ново поле, наречено ID_ТРЪБА с описание Идентификационен номер на тръбата, 
повторете стъпки от 7 до 10. 

30. Изберете OK за да затворите диалоговия прозорец Define New Object Data Table. 

31. Изберете Close от Define Object Data за да приключите дефиницията. 

 
СЪЗДАВАНЕ НА ВЪТРЕШНА OBJECT DATA 

В това упражнение ще изчертаете полилиния, която представлява нова канализационна тръба, и ще 
въведете данни за ная. 

1. Установете текущия слой на канализационна тръба БЕТОН. 

2. От DRAW меню изберете Polyline. Изчертайте някаква полилиния. 

3. От Map менюто изберете Object Data >>Attach/Detach Object Data. 

4. Изберете таблицата КАНАЛ за текуща. 

5. Изберете първото поле с описание Диаметър на тръбата. 

6. За Value въведете 8 и след това натиснете Enter. 

7. За ID_ТРЪБА въведете 50000. 

8. Диалоговият прозорец изглежда така: 
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9. За опцията Action изберете Attach to Objects и посочете начертаната полилиния. 

10. Натиснете Enter за да завършите командата. 
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Урок 3: Редактиране на таблици и полета 
РЕДАКТИРАНЕ НА ТАБЛИЦИ И ПОЛЕТА 

Вътрешните (Object data) таблици могат да се модифицират от командата Define Object Data от Object 
Data меню. Избирате таблицата и след това - Modify. Можете да въведете ново поле със съответното име, 
тип, описание и стойност по подразбиране и след това с бутона Add да го добавите към таблицата. 
Полето автоматично се добавя към всички обекти, свързани по даден запис към тази таблица. Можете 
също така и да промените някой параметър на вече създадените полета. Например да промените типа на 
някое поле, ако това е възможно в зависимост от данните в това поле. Autodesk Map го конвертира в 
новия тип. Можете да изтриете избрано поле от таблицата.  

РЕДАКТИРАНЕ НА СТОЙНОСТИ В ПОЛЕТАТА 

За да промените някоя стойност от Object data таблицата, избирате Edit Object Data от менюто Object Data 
и избирате записа, който искате да редактирате. След корекцията трябва да натиснете ENTER, за да се 
обнови записа с новата стойност. С този метод можете да променяте стойностите една по една. 

Ако искате да промените едновременно повече стойности, можете да направите заявка (query) по object 
data, да извлечете обекти със определени стойности на object data и с опцията за промяна на свойства 
(Alter Properties) да промените тези стойности на всички избрани обекти едновременно. 

За текстови данни, които изискват често редактиране, по-подходящи за използване са външни бази 
данни, защото те съдържат много по-гъвкави средства за обработка. 

Ако копирте един обект с привързани данни в object data таблица, новият обект ще съдържа същите 
стойности в таблицата. 

 

Упражнение 2. Редактиране на Object Data. 
В това упражнение ще промените стойностите на атрибутните данни за канализационна тръба, 
съдържащи се в object data таблица. 

1. От Map менюто изберете Object Data >>Edit Object Data. 

2. Изберете полилинията, към която вече сте привързали object data. 

3. Появява се следния диалогов прозорец: 

 
4. Въведете нова стойност за Диаметър на тръбата и натиснете Enter. 

5. Изберете OK. 

Новата стойност за диаметъра на тръбата е записана вече към полилинията.  
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Преглед 
След завършването на тази тема, Вие сте научили следното за създаването и редактирането на Object 
Data таблици и техните стойности в полетата. 

• Използвайки Object Data, Вие можете да довавите атрибутна информация към всеки 
графичен обект в чертежа 

• Object Data  се съхраняват като част от DWG файл като текстова база от данни и се отразяват 
върху размера на чертежа 

• Object Data могат да бъдат използвани като основа при заявка, която да генерира нови данни 
и тематични карти по зададени критерии към стойностите в полетета на Object Data  
таблиците 

• Object Data е лесен, гъвкав и икономичен метод за съхраняване на атрибутни данни във 
Вашата карта или чертеж. 
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Тема 4 

Редактиране на графични данни 
 

Autodesk Map 2004 разполага с това мощно и ефективно средство за автоматично или полуавтоматично 
изчистване на грешки, допуснати в процеса на въвеждане и структуриране на данни, както и създаване на 
коректен цифров модел за изграждане на топология.  

По принцип, от техническа гледна точка, при въвеждането на географски и пространствено обвързани 
данни (от други файлови формати във векторен или растерен тип, при дигитализация и/или използване 
на сканирани изображения), са възможни грешки в геометрията на последните, като например: 
дублирани обекти, недостигащи или стърчащи линии, прекалена подробност на изобразяване и т.н. Тези 
грешки създават обективни проблеми при създаване на адекватни цифрови модели, карти и др., а 
излишните детайли необосновано увеличават размера на файловете и затрудняват работата с тях. 

Drawing Cleanup функциите се активират от Map→Tools→Drawing Cleanup и се състоят от следните 
четири стъпки: Select objects, Cleanup Actions, Cleanup Methods и Error Markers. Потребителят може да 
следва последователността на стъпките или след маркиране да ги използва в произволна 
последователност. 

В стъпката Select objects (Избор на обекти) потребителят може да избере обектите, подлежащи на 
редактиране (секция Objects to include in drawing cleanup) и фиксираните такива (секция Objects to anchor 
in drawing cleanup). Последните остават неизменни в геометрията си по време целия процес на 
изпълнение на Drawing Cleanup функциите. 

 

 
 
В стъпката Cleanup Actions (Избор на опциите за редактиране) потребителят избира опциите за 
изчистване на грешки в геометрията и дефинира параметрите, характеризиращи техния обхват на 
действие. Някои опции за намиране и изчистване на грешки са в зависимост от зададения толеранс 
(Tolerance). Толерансът е минималното позволено разстояние между линейните обекти или възли. Ако те 
са на разстояние по-малко от зададения толеранс, Autodesk Map 2004 маркира и/или изчиства грешката. 
Толерансът е в мерните единици на чертожния файл и потребителят трябва да се съобразява винаги със 
стойностите, които задава.  

 

Внимание:  
• ако потребителят желае в интерактивен режим да следи и коригира грешки в геометрията, е 

необходимо да се избере опцията Interactive в секцията Options; 
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• тъй като изпълнението на част от тези опции води в общия случай до промяна в геометрията 
на обектите, потребителят е необходимо винаги да се съобразява с последователността при 
прилагането им; 

• използвайте опцията за генерализация самостоятелно и чак след нейното изпълнение 
приложете други опции към вашите данни. 

  

 
 
В стъпката Cleanup Methods (Избор на метод за редактиране) потребителят може да избира измежду 
трите метода  (секция Cleanup Method): 

• модифициране на избраните обекти (Modify original objects); 

• запазване на избраните и създаване на нови обекти (Delete original objects and create new 
objects). Новите обекти се създават в указан от потребителя слой (секцията Create on layer); 

• изтриване на избраните и създаване на нови обекти – изчистени от грешки (Retain original 
objects and create new objects). Новите обекти се създават в слоя на оригиналните (избор на 
опцията Use original layer) или в указан от потребителя слой (секцията Create on layer). 

 
В секцията Convert Selected Objects (Конвертиране на избраните обекти) Autodesk Map  дава възможност 
за конвертиране на избраните графични обекти, както следва: линия - в полилиния, 3D полилиния - в 2D 
полилиния, дъга - в полилиния, кръг - в полилиния или кръг – в дъги със запазване на истинската им 
геометрия. 

Внимание: полилиниите са по-удобни за работа защото: 
• при използването им се намалява големината на чертожния файл (клас обекти 

LWPOLYLINE); 

• спестяват време при редактиране; 

• улесняват привързването на вътрешни таблици (object data) към тях.   
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В стъпката Error Markers (Маркиране на грешките) потребителят може да зададе начина на изобразяване 
на допуснатите грешки в зависимост от техния тип (произволна комбинация от: геометрична фигура – 
осмоъгълник /Octagon/ или квадрат /Square/ или ромб /Rhombus/ или триъгълник /Triangle/; цвят – до 256 
цвята от основната палитра и размер – в % от текущия прозорец на екрана). 

 

 
 

Изпълнението на Drawing Cleanup функциите се осъществява с натискане на бутона . По 
всяко време (преди натискането на последния бутон) потребителят може да корегира направения до 

момента избор в съответната стъпка с помощта на бутоните  и . 

 

В случай, че в стъпката Cleanup Actions (Избор на опциите за редактиране) потребителят е маркирал 
опцията Interactive в секцията Options 

  се появява диалогов прозорец, указващ: типа на грешката (съгласно 
дефинираните цвят и вид геометрична фигура) и поредният номер и общ брой грешки от този тип във 
вида (Error “пореден номер” of “общ брой грешки от този тип”); избор на конкретното действие (ще 
бъдат пояснени малко по-долу) и визуализация на съответната грешка (секция Zoom settings). 
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  Внимание: Има известна разлика в бутоните за избор на конкретното действие в 
зависимост от това дали се коригират всички грешки от даден тип или последните се преглеждат и 
коригират една по една, т.е. 

  

  спрямо   

 

Както се вижда, в първият случай (фигурата горе ляво) се работи с всички грешки от даден тип (бутоните 
имат суфикс All), за разлика от вторият случай (фигурата горе дясно), когато се работи със съответната 
(по номер) грешка от дадения тип. 

 

Бутоните, определящи конкретното действие имат следното значение: 

•  или  : 

•  или  : 

•  или  : 

•  или  : 

 

Изпълнението на Drawing Cleanup функциите не трябва да се приема като еднократна команда, а като 
процес, в който трябва да се избере подходящ толеранс, така че да не се наруши цялостта на 
географските характеристики и в същото време коректно и ефикасно да се отстранят пропуските; да се 
прецени дали грешките да се изчистват автоматично или ръчно и т.н. 
 
 Веднъж дефинирани, избраните опции могат да се запишат в Drawing Cleanup Profile (*.dpf) файл 
(бутон  ) или да се използват многократно (бутон  ). 
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Упражнение 1. Използване на Drawing Cleanup. 
В това упражнение ще коригирате някои грешки в геометрията на представените данни. Данните 
обхващат един картен лист и съдържат информация за ВиК мрежата и имотните граници. 

1. Отворете файла Drawing Cleanup.dwg. 

2. За да видите съдържанието на целия картен лист изпълнете командата Zoom extents 
(View>>Zoom>>Extents). 

3. Направете слой 0 текущ и замразете всички слоеве освен двата слоя УПИ и картен лист.  

4. Сега изпълнете командата Zoom window (View>>Zoom>>Window) и изберете двете точки, 
така че да визуализирате долната лява част на картния лист. Ако изберете черна (границата 
на картния лист) или червена линия (имотна граница), ще видите, че в пресечните точки, 
няма формирани възли. Затова: 

5. От Map менюто изберете Tools, а след това Drawing Cleanup... Появява се диалоговия 
прозорец Drawing Cleanup - …. , в който: 

 В частта Select Objects, секция Object to include in drawing cleanup, от бутон  изберете двата слоя 
УПИ и картен лист натиснете бутон Select, след което те се появяват в Layers: 

 

                      
   

5.2. След като натиснете бутон , в частта Cleanup Actions от секция Cleanup Actions изберете 
опцията Break Crossing Oblects и след двукратно щракване върху нея я преместете в секция Selected 
Actions. В секция Options изберете опцията Interactive. 

5.3. След като натиснете бутон , в частта Cleanup Methods изберете както следва: 
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 5.4. След като натиснете бутон , в частта Error Markers изберете: 

 

              
 

5.5. След като натиснете бутон , се появява диалоговия прозорец Drawing Cleanup Errors: 
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в който, след като изберете плюсчето вляво на Break Crossing Objects (от секцията Cleanup action), се 
визуализират броят на грешките от избраната в т.5.2. опция. 

5.6. след натискане на бутон , се образуват възли на желаните места. 

5.7. Накрая натиснете бутон .  

В областта на командния ред, може да видите статистика на извършените действия. 

 
5.8. Сега, ако изберете черна или червена линии, би трябвало да има формирани възли в пресечните 
точки. 

  

6. Сега ще корегирате грешки в геометрията на ВиК обектите: изтриване на дублирани обекти и 
премахване на псевдо възли. 

При текущ слой 0, замразете всички слоеве, с изключение на: канал анотация, канализационна тръба 
БЕТОН, канализационна тръба ПВЦ и картен лист. Изпълнете командата Zoom extents 
(View>>Zoom>>Extents), за да видите данните в общ план. 

За да видите дублирания сегмент, изпълнете командата Zoom window (View>>Zoom>>Window) съгласно 
фигурата по – долу. След изпълнението                                   

                                                                              на командата, ясно се вижда дублирания 
сегмент, разположен на югоизток  от първия. 

                   

 

 

 

 

 

 

 

От Map менюто изберете Tools, а след това Drawing Cleanup... Появява се диалоговия прозорец Drawing 
Cleanup - …. , в който: 

6.1. В частта Select Objects, секция Object to include in drawing cleanup изберете опцията Select manually: и 

бутона в дясно , след което изберете двата успоредни сегмента. 

6.2. След като натиснете бутон , в частта Cleanup Actions от секция Cleanup Actions първо 

изчистете избрания метод/и (с помощта на бутон ), а след това изберете опцията Delete 
Duplicates и след двукратно щракване върху нея я преместете в секция Selected Actions. В секцията 
Cleanup Parameters, частта Tolerance въведете стойност 15. 

6.3. След като натиснете бутон  в частта Cleanup Methods, оставете избраните опции (трябва да 
са същите като в т.5.3.) и натиснете бутон . 

6.4. Оставете избраните опции (трябва да са същите като в т.5.4.) и натиснете бутон . 
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6.5. В диалоговия прозорец Drawing Cleanup Errors, в който, след като изберете плюсчето вляво на Delete 
Duplicates (от секцията Cleanup action), изберете Error 1 of 1. 

  

  

Натиснете бутон  и след това бутон . 

  

7. Сега ще коригирате грешки в геометрията от тип “клъстър”. 

 
Без да променяте прозореца, при текущ слой 0, замразете всички слоеве, с изключение на: водопровод и 
водопровод анотация. За по–добра визуализация изберете бутон (от най-долния ред): 

        .  

 

Сега ще приложим опцията Snap Clustered Nodes. В рамките на дефиниран толеранс ще елиминирате 
появилата се “дупка”, като трите сегмента ще формират общ възел в края на сегмента идващ отгоре (т.е. 
последният остава неизменен). 

От Map менюто изберете Tools, а след това Drawing Cleanup... Появява се диалоговия прозорец Drawing 
Cleanup - …. , в който: 

7.1. В частта Select Objects, секция Object to include in drawing cleanup изберете опцията Select manually: и 

дясно , след което изберете трите бутона в 
сегмента. 

 

 

 

 

 

7.2. След това от секция Objects to anchor in drawing cleanup изберете бутона в дясно на  Select manually: 
и изберете горния сегмент (към него ще се свържат другите два): 
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7.3. След като натиснете бутон  в частта Cleanup Actions от секция Cleanup Actions, първо 

изчистете избрания метод/и (с помощта на бутон ), а след това изберете опцията Snap Clustered 
Nodes и след двукратно щракване върху нея я преместете в секция Selected Actions. В секцията Cleanup 
Parameters в частта Tolerance, въведете стойност 12. 

7.4. След като натиснете бутон  в частта Cleanup Methods, оставете избраните опции (трябва да 
са същите като в т.5.3.) и натиснете бутон . 

 

7.5. Оставете избраните опции (трябва да са същите като в т.5.4.) и натиснете бутон . 

 

7.6. В диалоговия прозорец Drawing Cleanup Errors, в който, след като изберете плюсчето вляво на Delete 
Duplicates (от секцията Cleanup action), изберете Error 1 of 1. 

 

 
 

Натиснете бутон  и след това бутон . 

7.7. Запишете чертожния файл под друго име. 
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Тема 5 

Растерни изображения 
Autodesk Map има разширении възможности за работа с изображения, с които се постига по-голяма 
продуктивност в голямото разнообразие от задачи. Тази тема разглежда основните детайли от тези нови 
възможности за работа с изображения. 

Вие ще можете да: 

• Дефинирате растерни изображения в картографските и ГИС системи. 

• Вмъквате и обработвате изображения. 

• Изрязвате изображения и определяте реда на подреждане на екрана. 

• Вмъквате TIFF изображения посредством геореферентна информация садържаща се в TFW 
World file. 

Урок 1. Сравнение на растерните и векторни данни 
Растрните изображения представляват правоъгълна мрежа състояща се от малки квадратчета наречени 
пиксели. Топографскте елементи са представени чрез групи от пиксели с различна големина и цвят. 
Растерните данни са подредени в правилен масив, с информация за всеки пиксел или група от пиксели , 
записани във фаил. 

Autodesk Map използва вектори за изобразяването на географските обекти. Вектора представлява 
математически елемент със зададени посока и дължина, но без опеделение на местоположението. 
Векторните данни се съхраняват в X,Y,Z координати и описват точки, линии, площи и обеми. 

Накой важни характеристики на векторните и растерни изображения са: 

• Обикновено файловете съдържащи растрно изображение са по-големи от файловете 
съдържащи векторно изображение. 

• Векторните данни се обновяват точно при всяко увеличение. При увеличаване на растерно 
изображение качеството на изображението намалява. 

• Броя (гъстотата) на пикселите в квадратен сантиметър или квадратен инч в растерните 
файлове е важен фактор; колкото е по-голям броя на пикселите за единица площ, толкова е 
по-голямо качеството на изображението. 

• Генерирането на векторни данни (дигитализиране) трудоемък и скъп процес, като 
векторизирането на урабанизирани територии е изисква многократно по-голям ресурс 
отколкото извъннаселени места. 

• Растерни данни не могат да се използват за основа на пространствени анализи, също така 
растерните данни не могат да се използват за точното отпределяне на площи и разстояния. 
За измервания на площи и далжини трбва да се използват векторни данни. 

Приложения на растерните изображения 

Има много причини за комбинирането на растерни изображения с векторни обекти в чертежите на 
Autodesk Map включително: 

• Сканиране на чертежи и данни в Autodesk Map бързо и точно 

• Добавяне на информация към карти посредством дигитализиране на карти върху екрана 

• Използване на въздушни и сателитни снимки като подложка 

• Използване на дигитални снимки за документиране на отделните етапи при построяване на 
сграда 

• Създаване на колажи от множество изображения 
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Растерните изображения предоствят полезна информация в ситуациите, когато се изисква визуално 
представяне, като разработването на различни видове планове или оценка на въздействието на околната 
среда. Растерните изображения могат също така да улеснят вкарването на данните чрез дигитализиране 
от екрана на сканирано изображение. Самото дигитализиране може да се извърши ръчно или чрез 
използване на софтуер за конвертиране от растер във вектор, което става автоматично или 
полуавтоматично, такава програма е  Raster Design на AutoDesk. Когато започвате с чертеж върху хартия, 
имате нужда от скенер за да създадете растерно изображение. Черно бели сканирани изображения с 
разделителна способност 400 точки на инч (dpi) и цветни изображения с разделителна способност 200dpi 
или по-добра, са задоволителни по качество стига картата да не съдържа прекалено много скали, гори, 
застроени територии или подобни елементи чиито контури са неясни. Обикновено сканираните 
изображения се правят в TIF формат и се използват като основа за дигитализиране. 

Както всички други обекти в Autodesk Map растерните изображения могат да бъдат мащабирани, 
ротирани, копирани, местени или изрязвани. Вие можете да променяте изображението, да нагласите 
контраста на. Копирането или създаването на масиви от изображения води да повишаване на броя на 
обектите в чертежа и обратното изтриването на изображение води да намаляване на броя на обектите в 
чертежа. 

Поддържаните файлови формати за изображения включват повечето от форматите използвани от 
основните програми за работа с изображения. Изображенията могат да бъдат битонални, 8-bit сиво, 8-bit 
цветно или 24-bit  цветно. 

Поддържани формати 

Таблицата по-доло показва форматите, които Autodesk Map поддържа. Autodesk Map разпознава формата 
на файла по съдържанието му, а не по разширението му. 

Формат Описание и версия Файлово разширение 

BMP Windows и OS/2 bitmap формат .bmp, .dib, .rle 

CALS-1 Computer Aided Acquisition and Logistics Support  .gp4, .mil, .rst, .cg4, .cal 

FLIC Autodesk digital animation format .flc, .fli 

Geospot SPOT Image Corporation format (BIL файла трябва да 
бъде в една директория с HDR и PAL файлове 
съдържащи данни за геореферирането. 

.bil 

TIF Tagget Image File Format .tif 

GeoTIFF TIFF с георефериращи данни .tif 

IG4 Image System Group 4 with IST headers .ig4 

IGS Image System Gray Scale .igs 

JPEG Joint Photographic Experts Group File 

Interchange Format 

.jpg, .jpeg 

PCX  PC Paintbrush Exchange .pcx 

PICT Macintosh PICT1, PICT2 .pct 

PNG Portable Network Graphics .png 

RKC Run Length Compressed .rlc 

TARGA Truevision Raster Based Data Format  .tga 
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Урок 2. Работа с растерни изображения 
 

Използване на растерни изображения 

Този урок описва процедурите по: 

• Прикрепване на растерни изображения към чертежа 

• Работа с растерни изображения 

• Изрязване на изображения 

• Променяне на изображенията и техните граници 

• Определяне на подреждането на изображенията върху екрана 

 
Прикрепване на растерни изображения към чертежа 

Преди да заредите изображението, Вие трябва да бъдете сигурни че имате достатъчно свободно място на 
твардия диск, кадето Autodesk Map да запази растерното изображение във враменен файл. Например, ако 
имате 100 MB растерен файл трябва да имате 100 MB свободно място на устройството, което сте 
избрали. Вие имате възможност да изберете друго устройство и директория, кадето да се създават тези 
временни файлове, чрез настроиките в разширението за работа с растерниизображения. Стъпките по 
променяне на директорията за съхранение на временните файлове са показани в първо упражнение. 

За да прикрепите растерно изображение към чертежа изберете Image от менюто Map. После изберете 
Insert  и след това изберете файла който искате да използвате. Когато отваряте чертеж  вие можете да 
въведете точката на вмъкване, мащабния фактор и ъгъл на завъртане в диалоговия прозорец или да ги 
въведете, когато поставяте изображението в чертежа. Забележете, че мащабирането е еднакво по осите X 
и Y и че мащабирането не може да се изваршва с различни мащабни фактори за двете направления. 

Някой файлови формати, като TIFF например, могат да имат връзка с файлове съдържащи информация 
за местоположението (данни за георефериране), както е показано на следващата фигура. 
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Ако незнаете точката на вмъкване, ъгъла на завъртане или мащаба на изображението, можете да 
прикачите изображението към чертежа и чрез диалоговия прозорец Object Property да промените точката 
на вмъкване, ъгъла на завъртане или мащаба на изображението по всяко време. 

Ако файла с изображението не съдържа информация за резолюцията му, Autodesk Map изчислява 
първоначалната му ширина така, че тя да бъде една чертожна единица. Вие можете да нагласите 
истинския мащаб на изображението, ако знаете геометричните размери на изображението и мерните 
единици които са изплозвани. В диалоговия прозорец Attach Image се настройват чертожните единици и 
мащабния фактор. За да сте сигурни, че сканираното изображение е запазило ширината и височината си 
при вкарването в картата вижте резолюцията на изображението. Ширината и мащабния фактор, които се 
използват при вкарването се определят чрез разделяне на ширината на изображението на пиксели според 
резолюцията. Например, сканирате изображение с 400 dpi и резултата е изображение с ширина 1600 
пиксела, трябва да изберете мащабен фактор 4 за да се получи изображението във вярния размер. 

Растерното изображение не се влючва в чертежа, единствената допълнителна информация в чертежа са 
пътя до на расетерното изображение и някои данни необходими за работата с изображението, достигаща 
до 1 или 2 КВ. Можете да прикрепите няколко растерни изображения към един чертеж без значително да 
се увеличи размера на файла. В този случай  при преизчертаването (redraw) или при регенерирането 
(regenerate)cна графиката ще е нужно повече време и за това можете да използвате опцията Unload. 

 

организиране на растерни изображения 

Диалоговия прозорец Image Management служи за организиране на растерните изображения. В самия 
прозорец са показани вкараните в чертежа изображения с техния статус като името и пътя на файла, 
подреждането на изображенията и друга информация.  

От диалоговия прозорец Image Management (Insert>> Image Manager) можете да управлявате следните 
характеристки на растерите: 

• Прикрепен (attach) и неприкрепен (detach) растер 

• Промяна на файловия път 

• Unload и reload 

• Применоване 

 
Опцията Unload дава възможност да премахнете растерното изображение от екрана, но да запазите 
датайлите на прикрепянето. Тези растери няма да се виждат на екрана и не могат да се плотират, но им се 
запазва контура. Това е удобно, кагато искате да работите в зоната на растера но без да се вижда. 
Възстановяването на изображението на екрана става чрез опцията Reload.  

 

Изрязване на растерно изображение (clipping) 

Въпреки, че не можете да редактирате самия растер, можете да показвате и плотирате част от растера 
дефинирана с полигон. Тази възможност е много удобна, когато иската да покажете определена част от 
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целия растер или да скрийте излишната информация. Можете да направите повече от едно изрязване за 
всеки растер. 

Преди да изчертайте полигона на изрязването трябва да се уверите, че опцията IMAGEFRAME e на 
позиция ON. 

 
 

Промяна на растера и растерната рамка 

От  Properties на Modify менюто или бутона Properties (ctrl+1) на екрана, можете да активирате палетата 
Properties и да промените следните свойства на растера: 

• Слоя на растера (layer), цвета (color) и типа линия (linetype) на рамката му 

• Показване и скриване на рамката на целия растер (show image) 

• Показване и скриване на изрязващата рамка (show clipped) 

• Местоположението (position X, position Y) 

• Мащаба (scale), ротацията (rotation), височината (height) и ширината (width) 

• Яркоста (brightness), контраста (contrast), белотата (fade) 

• Прозрачност (transparency) и цвят на прозрачност 

Някой растерни формати поддържат прозрачност на пикселите, което позволява при включена опция ON 
на Transparency линейните  точкови изображения на растера да изпъкнат, а фона да стане прозрачен. При 
битоналните изображения фона се прима попринцип прозрачен. 

Яркоста, контраста и белотата помагат за повичаването на качеството на растера, спомагат за по-добро 
разпознаване на векторните обекти върху растера, но не могат да бъдат настройвани за битонални 
растерни изображения. 

Качеството на растера и скороста на неговото изобразяване може да се контолира от командата 
IMAGEQUALITY или от Map>> Image>> Options>> General>> Display Quality. По време на работа с 
голям растер, например при дигитализиране, може да се намали качеството на растера с цел неговото по-
бързо опресняване на екрана, а преди плотиране да се върне на високо качество. 

Ако искате на скрийте рамката на растера преди плотиране, в Properties на Show Image трябва да дадете 
NO. В този случай няма да можете да селктирате растера за редакция. Целостно изключване на рамките 
на всички растерни изображения може да направите от Map>> Image>> Toggle Frames. Друг начин за 
селектиране на растер, независимо дали активирана рамката или не, е с едноврмено натискане на ляв 
Shift и кликване на мишката някъде върху растера. 

 

Подреждане на растера в чертежа спрямо другите графични обекти 

Вмъквайки растер в чертежа или извършвайки някаква редакция по него, той се появява най-отгоре на 
екрана и закрива останалите графични обекти. Има два начина за контролиране реда на подреждане 
спрямо другите обекти: 

• Да направите прозрачен (transparency) един битонален растер 
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• Да използвате функцията Display Order от Tools менюто 

Също така може да определите мястото на един растер спямо друг от Image Management, като 
провлачите с мишката селектирания растер нагоре или надолу в списъка с всички растери. 

 

Упражнение 1. Работа с растерни изображения. 
В това упражнение Вие ще вмъкнете растер към чертеж с урегулирани поземлени имоти от даден 
квартал. За коректно позициониране и мащабиране на растера към графиката ще използвате асоциран 
TFW World файл, ще използвате DRAWORDER командата за да сложите растера под векторите на УПИ 
и накрая ще изрежете растера за територията на един квартал посредством полилиния. 

Настройки за работа с растери 

1. Отворете нов чертеж. 

2. От Map менюто изберете Image, а после Options. 

3. От диалоговия прозорец Raster Extension Options изберете Memory. Ако нямате достатъчно 
оперативна памет (RAM) и ако файла с растера, който ще изполвате е твърде голям (50 МB и повече) 
може да промените устройството, където Autodesk Map създава временен файл от Temporary File 
Location. Ако имате достатъчно RAM, може да увеличите дела на временния файл в оперативната 
памет в Memory Limit. Така значително ще увеличите скороста на работа в чертежа с растерното 
изображение. 

 
4. Натиснете ОК за да затворите диалоговия прозорец. 

5. За да се отразят промените трябва на рестартирате Autodesk Map. 

 

Прикрепване на растерните изображения 

1. Отворете файл УПИ.dwg 

2. От Map менюто изберете Insert, идете на директорията с примерните данни и селектирайте растерния 
файл квартал125.dwg. 

3. В диалоговия прозорец Image Correlation за Insertion Values се появяват автоматично стойности, 
които Autodesk Map е прочел от TFW известен като World файл, намиращ се в същата директория, 
със същото име като това на растера. Ако липсва георефериращ файл идете на Insertion папката и с 
pick сами посочете точката на вмъкване върху чертежа. 
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4. Натиснете ОК. 

 

Подреждане на растера в чертежа 

1. От Tools менюто изберете Display Order, а после Send to Back 

2. Селектирайте рамката на растера 

3. Натиснете Enter за да завършите командата 

Растера се е подредил под полилинийте на урегулираните поземлени имоти и те вече се виждат. 

 

Изрязване на растера 

1. От Modify менюто изберете Clip, а после Image 

2. Селектирайте растера по неговата рамка или с ляв Shift + кликване някъде по растера 

3. Изберете New за да декларирате, че ще създавате нова рамка. Напишете Р за полигон. 

4. Минете през чупките на квартала за да очертаете новата рамка на растера. 

5. Натиснете С за да затворите полигона. Растера е изрязан по границата на полигона. 
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Фигура: Изрязан растер по границите на квартала 

 

Преглед 
След завършването на тази тема, Вие сте научили следното: 

1. Autodesk Map позволява използването на растерни изображения с цел подпомагане на различни 
задачи и визуализацията на чертежа, като графични обекти, части от даден чертеж. 

2. Autodesk Map има възможност за вмъкване на растерни изображения от много растерни формати. 

3. Autodesk Map използва TFW Word файлове за автоматично рефериране на TIFF изображения. 
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Тема 6 

Работа с проекти 
 
Една от най-важните характеристики на Autodesk Map е възможността за работа с данни от няколко 
чертожни файла едновременно. Процесът на избор на последните, установяването на някои техни 
параметри и т.н. би бил досаден, ако трябва да се повтаря всеки път отново и отново, ако искаме да 
работим със същите данни. Ето защо тази информация се записва в текущ чертожен файл, който е 
известен като Проект. 

 

Урок 1: Проекти и изходни чертожни файлове 
 

Общо за Проектите и изходните чертожни файлове 
Проектът е Autodesk Map чертожен файл, в който потребителят дефинира връзките към изходните 
чертожни файлове, заявки, въвшни бази данни и др., както и всички вътрешни настройки, параметри и 
характеристики, необходими за работа. При отваряне на даден Проект, цялата тази информация за 
последния е на разположение. Всеки чертожен файл може да играе ролята на Проект. 

Какво се включва в даден Проект? При отваряне се визуализират следните елементи (съхранени при 
последния запис): 

• изходните чертожни файлове; 

•  записаните заявки; 

• пространствените индекси (регистър, съхраняващ 
данни за обектите спрямо тяхното местоположение в 
пространството), свързани с чертожните обекти; 

•  установените координатни системи; 

• външни бази данни и/или вътрешни таблици; 

• топологии; 

• теми за тематични сечения с данните; 

• дефиниции за различни изгледи при визуализация (Key View); 

• информация за Символните таблици. 

Няма ограничение за броя на едновременно отворени Проекти, като може да се превключва към такъв в 
посока напред и назад, в единична Autodesk 
Map сесия. Когато се превключва към отворен 
Проект, Project Workspace визуализира цялата 
информация за последния. Project Workspace е 
достъпен от Map>>Utilities>>Project 
Workspace. 

В зависимост от конкретната задача, 
потребителят преценява дали да работи или не 
с проект. Долната таблица дава известни 
насоки относно случаите, в които да  се 
използва проект и тези, в които просто трябва 
да се отвори чертожен файл за директен 

достъп до данните. 
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Данни, които трябва да са в проект Данни за директен достъп 

При изпълнение на заявки Преместване на данни от един чертеж в друг 

Използвайки Quick View и Key View Създаване на връзки с външни бази данни 

Редактиране на изходни чертожни файлове Дигитализация 

Създаване на тематични карти Изчистване на грешки (Drawing Cleanup) 

Трансформиране на данни в различни 
координатни системи Вход/Изход от други файлови формати 

Plot Map Sets команди за отпечатване на атласи Работа с растерни изображения и определяне ред 
на визуализация 

 Работа с топология 

 

Когато се използва топология за създаване на тематични сечения, тя трябва да е в проекта или в активен 
чертожен файл. 
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Урок 2: Създаване и използване на проект 
   

Общо за създаване и използване на проекти 
Project Workspace е командният център на Autodesk Map. За използването му трябва да се направят 
следните стъпки: 

• Избор и активиране на изходни чертожни файлове; 

• Дефиниране на указател (drive alias); 

• Прикачване на чертожни файлове; 

• Администриране. 

 

Избор и активиране на изходни чертожни файлове 
Списъкът на чертожните файлове, привързани към даден проект, съставя т.нар. набор от чертожни 
файлове (Drawing Set). Последните могат да бъдат избрани чрез избор на Drawings в Project Workspace, 
натискане на десния бутон на мишката и избор на Attach… или Map>>Drawings>> Define/Modify Drawing 
Set, бутон Attach от диалогов прозорец Define/Modify Drawing Set.  

И в двата случая се появява диалоговия прозорец Select Drawings to Attach. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Дефиниране на указател (drive alias) 
Указва съответната директория, където са чертожните файлове, с които ще се работи. Особено удобно 
при работа в мрежа. За дефиниране на указател, изберете Create/Edit Aliases иконата в диалоговия 
прозорец Select Drawings to Attach.  
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Администрирането на указателя се извършва в диалоговия прозорец Drive Alias Administration. Името на 
указателя може да бъде до 31 символа и да не съдържа интервали и други специални символи (секция 

Drive Alias Details поле Drive Alias:). В полето 
Actual Path: се задава пътя до директорията, 
съхраняваща чертожните файлове с помощта на 
бутон Browse…След това се натиска бутон Add и 
създаденият указател се появява в секция Drive 
List.  

Създадени указатели могат да се редактират. За 
целта се избира желаният указател (от списъка), 
извършват се желаните промени в секция Drive 
Alias Details и накрая се избира бутон Update. 

 

 

 

 

 

Привързване на чертожни файлове 
Отворете диалоговия прозорец Select Drawings to Attach, за да видите повече информация за файловете, 

като например: изглед на тяхното 
съдържание и т.н. 

В секцията Look in: се появява 
избраният указател (заедно с 
пътя) и списък с чергожните 
файлове. След избор на 
последните, се избира бутона 
Add. Файловете се изобразяват в 
секцията Selected drawings: и 
накрая се избира OK.  

Командите UNDO и REDO не 
могат да се изпълнят с никоя от 
операциите в Project Workspace. 

 

 

 

 

Администриране в Project Workspace 
След избора на чертожните файлове, те се появяват в Project Workspace, в секцията Drawings. Активните 

чертожни файлове са с иконка в плътен син цвят (отляво на 
файла) и съдържат името на указателя. От прикачените изходни 
файлове, със заявки, може да бъде извлечена определена 
информация на базата на местоположение, свойства или данни, 
привързани към обектите. След като веднъж вече данните са 

реални обекти в проекта, те могат да бъдат редактирани и записани в нов чертожен файл или обратно в 
изходния. За да се получи повече информация за изходните чертожни файлове, се натиска десния клавиш 
на мишката върху Drawings в Project Workspace и след това се избира желаната опция. 

При избор на опцията Statistics... в диалоговия прозорец Drawing Statistics може да се визуализира 
съответната информация в секцията Information to Show. При избор на опцията Maintenance..., в 
диалоговия прозорец Drawing Maintenance, може да се включат пространствените индекси (за 
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увеличаване бързодействието при изпълнение на заявки) или броя на “заключените” графични обекти, 
при работа в мрежа.По подразбиране, когато чертожни файлове се прикачват към даден проект, те са 
активирани. Това означава, че всяка дефинирана заявка ще избира обекти от тях. Ако в даден момент не 
искате да извличате информация от даден чертеж, но искате той да присъства в проекта, просто 
деактивирайте чертежа, т.е. обектите от този чертеж не могат да бъдат показвани и/или редактирани. За 
да деактивирате един или повече чертожни файлове, ги избирате в Project Workspace, натискате десен 
клавиш на мишката и избирате Deactivate. Ако обаче искате да премахнете даден файл от проекта, го 
избирате и след натискане на десен клавиш на мишката избирате Detach. 

Забележка: Ако искате да отворите чертожен файл, който вече е прикрепен към текущия проект, ще 
излезе съобщение, че последният е заключен (locked) и достъпът до него е забранен. Не може да се 
използва такъв файл, докато той не е премахнат от Проекта  или ако не се създаде нов Проект  и в него да 
се прикачи  желания файл. 

За да се запише Проект, се използва Save от меню File. Ще повторим, че Проектът се записва като 
стандартен DWG файл. 
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Урок 3: Показване на данни от изходни чертожни файлове 
 
Има три опции за контрол на визуализацията на данни от активираните изходни чертожни файлове: 

• Zoom Extents... – преди изпълнение на 
дадена заявка или визуализиране на данни 
от чертожен файл, трябва да се нагласят 
координатите на екрана да съответстват на 
координатите на съдържанието на файла. В 
противен случай всички или някои обекти 
могат да останат невидими (в този случай се 
използва  тази опция). 

• Quick View... – за показване на 
съдържанието на активните изходни 
чертожни файлове като картинка. 
Последната може да се разглежда с 
командите ZOOM и PAN, може да се 
отпечатва, но не може да се редактира. 

Командите REDRAW и REGEN изтриват получената картинка. 

• Key View... – средство за филтриране на информацията, която да бъде показвана в 
зависимост от мащаба на екрана. Може да използвате тази опция, така че когато уголемявате 
изгледа (Zoom Window) повече слоеве да са видими, а когато го намалявате (Zoom Out) – 

само част от тях. За да се използва тази опция, чертожният файл 
трябва да е организиран по слоеве и да се знае широчината на 
текущия чертожен прозорец при различно увеличение на мащаба 
на изгледа. 

• Широчината на текущия изглед в чертожни единици се увеличава 
или намалява, ако се използват Zoom Out и Zoom Window за 
получаване на по-далечен или по-близък изглед на чертежа.  

Например: ако дадем общ изглед на цялото съдържание на картата на даден 
район, широчината на изгледа може да бъде 40 000 единици. Ако дадете по-
едър план на някоя сграда например, широчината на изгледа може да бъде  800 
единици. За да получите стойността на широчината, покажете чертежа в 
мащаб, който искате. Измерете с команда DISTANCE широчината на екрана. 

Обектите, получени от тази опция, могат да се разглеждат и отпечатват, но не и 
да се редактират. 

 

Упражнение 1. Създаване на проект. 
 

В това упражнение ще създадете указател (към съответна директория) и ще прикачите чертожен файл (с 
помощта на Project Workspace). След това ще изпълните Quick View (за да видите данните) и накрая ще 
запишете проекта с прикачения чертожен файл. 

 

ПОКАЗВАНЕ НА PROJECT WORKSPACE 

 
1. Отворете нов чертеж. Ако се появи диалогов прозорец Select template, изберете acad.dwt и натиснете 

бутон Open. 

2. Ако на екрана не се показва Project Workspace, изберете Map>>Utilities>>Project Workspace. 
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СЪЗДАВАНЕ НА УКАЗАТЕЛ КЪМ ОПРЕДЕЛЕНА ДИРЕКТОРИЯ 

 
1. Изберете секцията Drawings от Project Workspace и след натискане на десен бутон 

изберете опцията Attach... 

2. В диалоговия прозорец Select Drawings to Attach 
изберете бутон Create/Edit Aliases. 

 

3. В диалоговия прозорец Drive Alias Administration, в секция Drive Alias Details 
въведете име на указател и директория, от която ще се взимат чертожните файлове: 

 
 

 
За  Actual Path: използвайте бутон Browse…След това натиснете бутон Add, за да добавите създадения 
указател в секцията Drive List. Накрая натиснете бутон Close.  

 

Обръщаме внимание да внимавате със синтаксиса при дефиниране името на указателя!!! 

 

ПРИКАЧВАНЕ НА ИЗХОДЕН ЧЕРТОЖЕН ФАЙЛ 
 

1. След като се върнете в диалоговия прозорец Select Drawings to Attach, в секцията 
Look in установете създадения в т. 5 указател: 

 
2. От списъка с чертожни файлове изберете “ВиК Проект” и натиснете бутона Add, за 

да добавите чертежите в секция Select Drawings Area и натиснете бутона OK. 
Избраният чертожен файл се появява в секция Drawings на Project Workspace.  
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3. Ако в Project Workspace изберете прикачения файл и след натискане десен бутон на 
мишката изберете Deactivate, последният се деактивира, но е част от проекта. 
Иконката (вляво) се променя, а чертожният файл не участва в заявки и други 
команди. Ако сте деактивирали чертожния файл, сега го активирайте (по същия 
начин, но избирате опция Activate). 

 

СЕГА ЩЕ ИЗПЪЛНИТЕ ZOOM EXTENTS СПРЯМО ИЗХОДНИЯ ЧЕРТОЖЕН 
ФАЙЛ 

 
1. В Project Workspace изберете секция Drawings и след натискане десен клавиш на 

мишката изберете опцията Zoom Extents... 

2.  В диалоговия прозорец Select Active Drawings to Zoom потвърдете избора с 
натискане на бутон OK.  

В случая чертожният файл е един, в противен случай може да се избира измежду произволен брой. 

За да видите обектите ще ИЗПЪЛНИТЕ QUICK VIEW 

 

3. В Project Workspace изберете секция Drawings и след натискане десен клавиш на 
мишката изберете опцията Quick View… 

4. В диалоговия прозорец Select Active Drawings to Quick View изберете опцията Zoom 
to the Extents of Selective Drawings и потвърдете избора с натискане на бутон OK. 

5. Това, което виждате, е Preview. Ако изберете View>>Redraw или Redraw от 
командния ред, изображението изчезва от екрана. 

 

ЗАПИС НА ПРОЕКТА 
 

1. От File>>Save As…въведете име на проекта: Проект в директорията с данните и 
натиснете бутон Save. 

 
  

Упражнение 2. Използване на командата KEY VIEW 
 

В това упражнение ще използвате командата Key View, за да покажете различна степен на подробност на 
изходните чертежи (различни слоеве) в зависимост от мащаба на изгледа. 

1. Отворете нов чертеж. 

2. В Project Workspace изберете секцията Drawings и след това Attach... От диалоговия 
прозорец Select drawings to Attach, в секцията Look in: изберете създадения в 
миналото упражнение указател. След това изберете чертожния файл ВиК Проект. 
Изберете бутон Add и след това OK. 

3. От Map менюто изберете Drawings>>Define Key View... 

4. В диалоговия прозорец Define Key View в секцията Width > въведете 2950 (т.е. 
малко под размера на картния лист, който е 3000 единици по хоризонтала). 

5. Натиснете бутон Layers... В диалоговия прозорец Select изберете слоевете: 
водопровод, канализационна тръба БЕТОН, канализационна тръба ПВЦ, картен  
лист  и натиснете бутон  OK.  
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6. В диалоговия прозорец Define Key View изберете бутон Add, за да се прехвърлят 
избраните слоеве в секцията Current Key View Definition. С това, когато 
визуализирате целия картен лист, ще видите само избраните слоеве. 

7. Сега ще дефинирате нова визуализация при приблизително два пъти по едър мащаб 
(в сравнение с картния лист), ще визуализирате още и: имотни граници и адресите 
на имотите. 

8. В секцията Width > въведете 1500. Натиснете бутон Layers... В диалоговия прозорец 
Select (с натиснат клавиш Ctrl + ляв бутон на мишката) добавете слоевете: адрес, 
УПИ  и натиснете бутон  OK. 

9. В диалоговия прозорец Define Key View изберете бутон Add, за да се прехвърлят 
избраните слоеве в секцията Current Key View Definition. 

10. Сега ще дефинирате нова визуализация, още по-едър мащаб, като ще визуализирате 
още и: анотация и съоръжения във ВиК мрежата. 

11. В секцията Width > въведете 150. Натиснете бутон Layers... В диалоговия прозорец 
Select (с натиснат клавиш Ctrl + ляв бутон на мишката) добавете всички останали 
слоеве без 0 и картен лист и натиснете бутон OK. 

12. В диалоговия прозорец Define Key View изберете бутон Add, за да се прехвърлят 
избраните слоеве в секцията Current Key View Definition. 

13. Накрая изберете OK. 

14. Запишете проекта. Това ще запази установените в Key View правила. 

15. За да използвате тези правила, се използва опцията Show Key View. 

16. От Map менюто изберете Drawings >>Show Key View... 

17. В диалоговия прозорец Key View, използвайте последователно: 

 
17.1. бутон Zoom Extents. 

17.2. бутон Zoom Windows (изберете малко повече от една четвърт от картния лист). 

17.3. още веднъж бутон Zoom Windows (изберете район около някое кръстовище). 

17.4. Ако искате пробвайте друг бутон от този диалогов прозорец и накрая натиснете 
бутон Close.    

 
18. Запишете чертежа и го затворете 
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Тема 7 

Заявки 
 
Заявката е средство за администриране на чертожни обекти и/или свързаната с последните информация 
от изходни и/или текущи чертожни файлове. 

Под Заявка (Query) ще разбираме дефиниране на критерии за администриране на чертожни обекти и 
свързани с тях характеристики. 

  

Цели 
В края на тази тема вие ще можете да: 

• Създавате заявки и извличате данни от прикачени чертожни файлове. 

• Дефинирате и комбинирате четирите типа заявки. 

• Използвате трите режима за изпълнение на заявки. 

• Използвате методите за промяна на свойствата с цел модифициране на обектите, обект на 
дадена заявка. 

• Записвате и използвате заявки. 

 

Урок 1: Въведение в работата със заявки 
В Autodesk Map чертожните файлове обикновено съдържат голям обем графична и/или атрибутивна 
информация, но обикновено в даден момент имаме нужда само от някаква  част от нея. Заявките се 
дефинират, за да се работи само с необходимите обекти и свързаната с тях информация.  

Съвместното използване на проекти и заявки позволява на различни потребители да ползват една и съща 
база данни за своите специфични цели и задачи. 

Възможността за дефиниране на заявки и последващото им многократно използване (записани на 
дисковото пространство или в Autodesk Map Проект) дава голямо предимство на Autodesk Map пред 
другите известни ГИС продукти. 

Администрирането на заявките се осъществява от Map>>Query>>избор на тип заявка. 
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Урок 2: Типове заявки 
 
В процеса на работа в среда на Autodesk Map, може да се идентифицират следните типове заявки: 

• Заявка към чертожни обекти (Map query) – набор от критерии, определящи избора на 
чертожни обекти от изходни чертожни файлове. Критериите могат да се разделят на 
следните 4 групи по: местоположение, свойство на обекта съгласно поддържания модел на 
графичната база данни, данни за обекта, съхранявани във вътрешни таблици, съществуваща 
връзка (link) с таблица от външна база данни. 

• Заявка към външна база данни (Database query) - набор от критерии, определящи избора на 
запис(и) от таблица, съхранявана във външна база данни, съдържаща някакви 
характеристики на чертожните обекти. 

• Топологична заявка (Topology query) - прилага се към заредена топология и увеличава 
функционалността  на  Заявка към чертожни обекти (Map query ). Работи с топологично 
обвързани обекти както от изходни, така и с текущи чертожни файлове. 

• Тематична заявка (Thematic query) - набор от предварително дефинирани параметри 
(съхранени под някакво наименование) с цел генериране на тематични сечения с наличните 
данни. Определя пространствените и атрибутни характеристики на чертожни обекти, 
подлежащи на извличане и визуализиране. Прилага се както към данни за обекта 
съхранявани във вътрешни таблици, така и към топологично обвързани такива. 

 
В този урок ще се спрем по–подробно на първите два типа заявки, т.е. заявки към чертожните обекти и 
външна база данни. Другите два типа (топологични и тематични) се разглеждат в следващите глави. 

Заявка по местоположение (бутон Location… от секция Query Type на диалогов прозорец Define Query). 
Базира се на местоположението на чертожните обекти в изходните чертежи.  

Например: можете да използвате тази заявка, за да получите желана информация за наличните обекти, 
намиращи се в радиус от 500 м спрямо избрана точка или вътре в окръжност с този радиус. 

 

 
 
С наличните опции в секцията Boundary Type можете да прецизирате вашият избор. Опциите Fence и 
Buffer Fence избират обекти, пресичащи дефинирана от потребителя отсечка (поредица от отсечки) или 
намиращи в обсега на дефиниран от потребителя буфер спрямо отсечката (поредицата от отсечки). 
Опцията Polygon изисква дефиниране на полигон в текущия проект, докато опцията Polyline изисква 
избор на съществуваща полиния в последния. Опцията Point избира всички затворени полигони, 
обхващащи последната. Всички опции тук (без Point и All) могат да се комбинират с опциите в секция 
Selection Type (опцията Inside избира всички обекти, намиращи се изцяло в дефинираната граница, докато 
Crossing избира и обекти, пресичащи последната. Единствено опцията Polyline може да се комбинира 
допълнително с опциите в секция Polyline Mode. След като изберете желаните опции (от трите обяснени 
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по-горе секции) натиснете бутон Define<, за да дефинирате обхвата на вашия избор. При редактиране на 
обхвата (на практика се редактира направената заявка – бутон Edit… от диалогов прозорец  Define Query), 
с бутона Show< може да видите резултата от направената корекция. 

Заявка по свойство на обекта, съгласно поддържания модел на графичната база данни на обектите (бутон 
Property… от секция Query Type на диалогов прозорец Define Query). 

Използва  всички възможни характеристики за чертожните обекти, съхранявани в графичната база данни 
(като слой, цвят, тип линия, име на блок и т.н.) за извличане на желана информация и/или множество от 
обекти. 

Например: избор на всички обекти намиращи се в даден слой по даден цвят или текст с определено 
съдържание. 

 

 
 
В зависимост от типа на данните, съхранявани в избрана опция (секция Select Property на диалоговия 
прозорец Property Condition) може да се избира и съответен оператор (виж секция Operator:). При избор 
на опция Feature Class потребителят може да включи опцията  Include Subclasses (долу над бутон OK). 

В секция Value: потребителят може да въведе желана стойност, като със звезда ‘*’ (играе роля на филтър 
или т.нар. “wild card”) се извличат всички налични обекти/данни свързани с избраната опция. С 
натискане на бутона   Values…се визуализират (в диалогов прозорец Select) всички налични стойности на 
избраната опция (възможен е избор на една или повече визуализирани стойности с  натискане на бутони 
Shift (избор от-до) или Ctrl (произволен избор) от клавиатурата). 

 
 

Заявка по атрибутни данни за чертожния обект (бутон Data… от секция Query Type на диалогов 
прозорец Define Query). 

Извлича допълнителна атрибутна информация за избраните чертожни обекти от дефинирани:                                           
класове обекти – Feature Class (включително подкласове), връзки с външни бази данни – Database Link,  
вътрешни таблици - Object Data и/или атрибути на блок – Attribute. Опцията Database Link позволява 
дефиниране на заявка само по стойност на ключово поле (Key Columns) от  съответния Link Template. За 
дефиниране на заявка по произволно поле от прикачена външна база данни трябва да се дефинира SQL 
условие (виж по-долу). Повече информация за създаване на Link Template може да намерите в Тема 10  
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Заявка по SQL условие (бутон SQL… от секция Query Type на диалогов прозорец Define Query) с 
генериране на SQL запитвания към обекти от чертежа, свързани към външни таблици от БД 
(включително с помощта на логическите оператори And, Or, Not в комбинация с бутони Group и 
Ungroup). 

 

 
 

Горепосочените типове заявки могат да участват в произволни комбинации помежду си с използване на 
логическите оператори (And, Or, Not от секция Query Type) в комбинация с бутони Group и Ungroup от 
диалогов прозорец Define Query). 
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Урок 3: Режими на изпълнение на заявки (Query Modes) 
 
Освен задаване на условие за изпълнение, в заявката трябва да включва и режима, определящ 
изпълнеието й. Има три режима, контролиращи визуализацията на чертожните обекти, извлечени с 
дадена заявка: 

• Режим Preview – показва картинка без да копира  избраните чертожни обекти в текущия 
проект. 

• Режим Изчертаване (Draw) – прави копие на избраните чертожни обекти в текущия 
проект. Дублирани (вече съществуващи) обекти не се копират. 

• Режим Доклад/Отчет (Report) – записва резултата в текстови файл (формат CDF - Comma 
Delimited Format).  

 

Работа в режим Preview 
Визуализира чертожните обекти и техните характеристики, които отговарят на зададените критерии като 
картинка, а не като реални обекти, които могат да се обработват. Обектите от изходните чертожни 
файлове не се копират (в смисъл изчертава, но не прехвърля) в текущия проект. Картинката остава, 
докато не се използва командата Redraw, така че можете да използвате командите за промяна мащаба и 
преместване на изгледа като Zoom и PAN например, за да разгледате представените обекти. Този вид 
заявка се изпълнява много бързо и често се използва за проверка или онагледяване, преди да се изпълни 
заявката в режим на изчертаване. 

 

Работа в режим Изчертаване (Draw) 
Чертожните обектите се извличат от изходните чертожни файлове и се копират (в смисъл изчертават) в 
текущия проект. Ако всички или някои от обектите дублират тези, които вече съществуват в проекта, те 
не се изчертават. Този режим се използва когато искаме да: 

• модифицираме оригиналните чертожни файлове. 

• създадем тематична карта. 

• комбинираме компоненти от различни чертожни файлове за визуализация, проверка и др. 

Всички избрани обекти от изходните чертожни файлове се извличат, независимо дали слоевете, в които 
се намират, са замразени, заключени или изключени. Като резултат, в текущия проект се създават 
съответните слоеве, като се запазват всички характеристики на последните в изходните чертожни 
файлове.  

  

Работа в режим Доклад/Отчет (Report) 
Задава се списък от свойства и стойности на определени обекти, които искаме да извлечем и се определя 
изходен файл, в който те да бъдат записани. Изходният файл е ASCII в CDF формат. Можете да 
използвате този режим, за да получите например: списък на интересуващите ни обекти от чертожния 
файл, координати на точките на вмъкване на даден блок, начални и крайни точки на линии, дъги и 
полилинии и др.  

Ето един пример за структуриране на заявка с цел запис на информация (в случая площи на обекти, 
участващи в топология с наименование “ЗемИмоти”) от чертожния файл във външен файл на диска: 
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Всеки ред от дефинициите в секция Report Template задава един елемент, който да бъде записан в 
изходния файл, а в секцията Output File Name се задава или избира чрез Browse файла и директорията, в 
която да се съхрани тази информация. 

CDF файлът може след това да се зареди в текстови редактор, електронна таблица или база данни за 
последваща обработка, отпечатване и т.н. 
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Урок 4: Комбинирани заявки 
 

За да направите вашата заявка по-ефективна, вие имате възможност да комбинирате повече от едно 
условие с помощта на логическите оператори And, Or и Not, които могат да се допълнят с операторите  
AND NOT и OR NOT. Тези оператори действат по следния начин: 

▪ AND – Обектите трябва да изпълняват всички зададени условия. Този оператор често се използва, за да 
комбинира заявки по местоположение и свойства на обектите, напр. за да се извлекат обекти, намиращи 
се в слой ИЗВОРИ и имащи ELEVATION (в случая, надморска височина) по–голяма от 500м. Можете да 
използвате оператора AND, за да създадете числен обхват от предната заявка – напр. условието 
ELEVATION > 400 AND ELEVATION<  500 дава като резултат обектите, за които свойството ELEVATION 
(надморска височина) е между 400 и 500м.    

▪ OR – извлича обектите, които отговарят на поне едно от зададените условия. Напр. могат да се получат 
обектите, които или са в слой ЗЕМЛИЩНА ГРАНИЦА или са блок с име ИДЕНТИФИКАТОР 
КАДАСТЪР. 

▪ NOT – не извлича обектите, които отговарят на зададения критерий. 

▪ AND NOT – извлича обекти, които отговарят на първото условие и не отговарят на второто. 
Използвайте AND NOT, когато вече сте изпълнили дадена заявка  и искате да я повторите, но без да 
включвате определен тип обекти. Напр. ако сте показали обекти чрез заявка по местоположение с 
crossing window, но не искате да се показват обектите от слой ХИДРОГРАФИЯ, установявате AND и NOT 
(в секция Query Type на диалогов прозорец Define Query) и дефинирате условие от вида: 
LAYER=ХИДРОГРАФИЯ (в секция Current Query на диалогов прозорец Define Query). 

▪ OR NOT – извлича обекти, които отговарят на едно условие или не отговарят на другото. Напр. могат да 
се извлекат обекти, които се намират в радиус от 250м (от дадена точка) кръг или обекти, които не са 
блок с име ШАХТА. 

Схемата по-долу дава нагледен израз на действието на логическите оператори: 
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Урок 5: Промяна свойствата на чертожни обекти при 
изпълнение на заявка 
 
Едно от най-изявените предимства при работата със заявки е възможността на потребителя да 
администрира избраните чертожни обекти и свързаните с тях характеристики. 

 

Промяна на свойства на чертожни обекти 
Мощно средство предоставящо различни начини на представяне на едни и същи данни в зависимост от 
конкретната задача. Autodesk Map дава възможност при изпълнението на заявката и извличането на 
данни от изходните чертожни файлове тези данни да приемат различни свойства в текущия проект, 
докато в изходните чертожни файлове те остават непроменени. 

 
За да променяте обектите, предмет на вашата 
заявка, изберете бутона Alter Properties в 
диалоговия прозорец Define Query. В диалоговия 
прозорец Set Property Alterations можете да 
изберете свойство(а), което искате да променяте. 
В нашият случай ще установиме свойството на 
обектите, които ще извличаме да са от слой 
Пунктир за камионен път-CADASTER. 

 
 
 

Можете да използвате промяната на свойства, за да представите различна информация с едни и същи 
обекти.  

Например: една линия, която изобразявя водопровод, може да бъде така оцветена, че да отразява 
определен диаметър, материал или някаква друга информация. Можете да използвате тази функция за 
създаването на тематични карти. 

Забележка: Alter Properties се изпълнява само в режим DRAW на заявката. 

 
Свойствата, които могат да бъдат променяни са: 

Block Name - даден блок може да бъде заменян с друг, който обаче трябва предварително да е дефиниран 
в изходния чертожен файл или текущия проект.        

Color - променя цвета на обектите в зависимост от зададените стойности (номер от цветовата палетка, 
BYBLOCK или BYLAYER). 

   
Elevation - променя Z координатити на извлечените обекти. Ако обектът съдържа  точки с различна Z 
координата, те всички получават зададената стойност. 

Height - променя височината на текст (за обекти, свързани с AutoCAD командите:  ATTDEF, TEXT и 
MTEXT). 

Layer - променя слоя на всички извличани обекти. Ако новият слой не съществува в текущия чертеж, той 
се създава  със съответни  цвят и тип линия. 

Linetype - променя типа на линията. Обектите, които са включени в блок се променят, ако им е зададен 
тип на линията BYBLOCK. Ако зададеният тип линия липсва в проекта или изходните чертожни файлове, 
промяната се игнорира. 
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Rotation - променя ъгълът на завъртане на текст или блок. Ъгълът се задава в градуси и е в посока 
обратна на часовниковата стрелка. 

Scale - променя мащаба на избраните блокове по оси X и Y, при което не се променя точката на вмъкване 
на дадения блок. 

Text Style -  променя стилът на изписване за съответните текстове или атрибути на блок. Ако 
зададеният стил текст липсва в проекта или в изходните чертожни файлове, промяната се игнорира. 

Width - променя широчината на селектираните полилинии със зададената. 

Text Value - променя съдържанието на даден текст. Не се прилага към дефинираните атрибути. 

Thickness - променя дебелината на избраните обекти по отношение на Z. 

  
Бутон Text – дава възможност за надписване на обектите в зависимост от желанието на потребителя. В 

диалоговия прозорец Define Text потребителят може 
да направи съответните настройки по отношение на: 
съдържанието на текста, височина, точка на вмъкване 
и подравняване, избор на стил, слой, цвят и ъгъл на 
завъртане. 

 
 
 
 

 
Бутон Hatch – дава възможност за щриховане на площни площни обекти. В диалоговия прозорец Hatch 

Options, потребителят може да направи съответните 
настройки по отношение на: тип щриховка, мащабен 
коефициент на изобразяване (ако е различна от тип 
SOLID), ъгъл на завъртане, слой и цвят. 

 
 
 
 

 

В диалоговите прозорци Define Text (секция Text Value) и Hatch Options (секция Pattern) е възможно 
потребителят да определя съответните стойности (в зависимост от 
наличните данни), чрез избор на бутона Expression. В случая това са: в 
секция Properties – всички характеристики, поддържани в графичната 
база данни; в секция Topologies – всички заредени топологии (по тип, 
име и данни, съхранявани във вътрешни таблици); в секция Link 
Templates – имената на дефинираните шаблони за връзка с външни 
бази данни (включително имената на ключовите полета); в секция 
Block Attributes – съществуващи блокове с техните атрибути.  
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В следния пример е дефинирана заявка, която извлича обекти (от изходен чертожен файл), намиращи се 
в слой Граница_землище, присвоява им тип на линия 
Граница_кметство и променя (в случая намалява) изходния мащаб два 
пъти. 

 
 

 

Използване на класифициращи таблици (Range Tables) 
Създаването на класифициращи таблици позволява да се определи съответствие (чрез логически изрази) 
между валидни стойности от характеристиките на обектите. Тази опция сама по себе си не променя 
свойства, а само задава правилата на промяна на дадено избрано свойство в зависимост от някаква 
валидна стойност на характеристика на обектите. Тези таблици не определят типа на промяната на 
свойства, но съхпаняват стойностите на тази промяна. Достъпни са от диалогов прозорец Set Property 

Alterations (секция Range: и бутон Ranges…). В 
примера се взимат предвид стойностите (например 
от дефиниран атрибут на блок) на  кодовете от 
“Класификатор за начина на трайно ползване на 
поземлените имоти” и на тази база се структурират 
съответните поземлени имоти в дадените слоеве 
(имената не са свързани с кодовете, а с 
наименованията). Операторът OTHERWISE се 
прилага за всички останали обекти, за чиито 
стойности не е дефинирано съответствие.  

 
 

 

Като следствие от горните действия, в диалоговия прозорец Set Property Alterations (секция Current 
Property Alterations) се създава израз, който използва 
създадената класифицираща таблица за прехвърляне на 
съответните обекти в указаните слоеве.  Ако даден слой от 
дефинираните в таблицата не съществува, той се създава 
автоматично. 

 
 
 

С помощта на класифициращи таблици потребителят може да създава различни тематични сечения с 
данните, представящи последните по най-различни начини. 

 

Упражнение 1. Работа със заявки 
 

В това упражнение ще създадете заявка по различни свойства на водопроводните обекти, които се 
намират в границите на определена територия. Накрая ще запишете така създадената заявка за 
многократно използване. 

 

1. Отворете чертожен файл Заявка.dwg от учебната директория. На екрана се появява 
границата на територията, от която ще извличате данни. 
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2. В Project Workspace, изберете Drawings и след натискане десен бутон на мишката Attach... 
От секция Look in: изберете създадения указател към учебната директория (или произволен 
такъв). От списъка с чертожни файлове изберете ВиК Проект.dwg, изберете Add и след това 
OK. 

 

СЪЗДАВАНЕ НА ЗАЯВКАТА 
Заявката ще се изпълни в рамките на дефиниран полигон и ще съдържа обектите от водопроводната 
мрежа. 

 
3. От Map>>Query, изберете Define Query… 

4. От секция Query Type, изберете бутон Location…В диалоговия прозорец  Location Condition, 
въведете: 

 след което натиснете бутон Define>. От командния ред в 
Select polyline or arc:,  изберете съществуващия полигон. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. При избрана опция And от секция Query Type изберете бутон Property… В диалоговия 
прозорец  Property Conditio, въведете: 

 

 
 
след което натиснете бутон OK. 

6. В резултат изпълнението на т. 4 и 5 секция Current Query трябва да съдържа: 

 

 
 

7. При избран режим Draw от секция Query Modeq изберете бутон Alter Properties… от секция 
Options. 
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Сега ще започнете да променяте свойствата на избраните обекти, с цел новото им структуриране в 
текущия чертожен файл. За целта, в диалоговия прозорец Set Property Alyerations въведете: 

 
7.1. В секцията Select Property изберете опцията Layer. В секция Expression напишете: Нов 
слой водопроводи (това е името на новия слой, който ще съдържа обектите, предмет на 
заявката), след което натиснете бутон Add. В секция Current Property Alterations се появява: 

 

  
 
7.2. В секцията Select Property изберете опцията Color, след което натиснете бутон 
Expression. В диалоговия прозорец Property Alyeration Expression изберете:                                                       

след което натиснете OK. В секция Expression се появява израза 
:DIAMETER@ВОДОПРОВОД (с този израз обектите, предмет на 
заявката, ще се изобразяват с цвят номер, в зависимост от стойността 
на диаметъра на дадената тръба, записан във вътрешната таблица 
ВОДОПРОВОД). Натиснете бутон Add, за да се появи израза в секция 
Current Property Alterations: 

 

   
 
7.3. Сега ще изобразите обектите, предмет на заявката с различна дебелина на линията. За 
целта ще дефинирате класифицираща (Range) таблица, която използва само тръби с ширина: 
4, 6 и над 12 единици. За целта: 

 От секцията Select Property изберете опцията Width, след което натиснете бутон Ranges… В диалоговия 
прозорец Define Range Tabl, натиснете бутон New…В New Range Table Namе: въведете По_ширина и 
натиснете OK. Новосъздадената таблица се появява в секция Range Table:. В секция Condition въведете: 

  
 

след което натиснете бутон Add, за да се появи израза в секция Current Range Table Definition. 

След това, последователно въведете: 

За Operator: =  за Expression Value: 6, за Return Value: 6, след което натиснете бутон Add. 

За Operator: >= за Expression Value: 12, за Return Value: 12, след което натиснете бутон Add. 

В резултат, в секция Current Range Table Definition, трябва да се появи: 
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  накрая натиснете OK. 
 
7.4. След като се върнете в диалогов прозорец Set Property Alyerations от секция Range:, 
изберете новосъздадената таблица и натиснете бутон Expression. В диалоговия прозорец 
Property Alyeration Expression повторете действията от т. 7.2., след което натиснете OK. 
Накрая натиснете бутон Add, за да се появи израза в секция Current Property Alterations: 

 

  
 
7.5. Накрая, ще изпишете (с текст) действителната ширина на всяка тръба. За целта: 

От секцията Select Property изберете бутон Text… В диалоговия прозорец Define Text натиснете бутон 
Expression… В диалогов прозорец Text Value Expression изберете аналогично на т. 7.2. и натиснете OK. 
Избраното се появява в секция Text Value: на диалогов прозорец Define Text. В същия диалогов прозорец 
въведете: 

 

 
 

след което натиснете OK. Изразът се появява в секция Current Property Alterations: 

 

 
 
7.6. За да приключите с промяна на свойствата натиснете OK, след което ще се върнете в 
диалогов прозорец Define Query. 

 
Следва записване на дефинираната заявка като външна. 
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8. В секция Options от диалогов прозорец Define Query изберете бутон Save… В диалогов 

прозорец Save Current Query изберете бутон New Category…и въведете Нова_визуализация 
(за име на новата категория заявки), след което натиснете OK. В същия диалогов прозорец 
въведете: 

 

 
 

В секция File Name: с помощта на бутон Browse… запишете заявката в директорията с учебните 
данни. Накрая натиснете OK, за да се върнете в диалогов прозорец Define Query. 

 
9. Изпълнете заявката, като натиснете бутон Execute Query. 

 
10. Разгледайте внимателно (с помощта на команда Zoom Window) получения резултат. 

Активирайте бутон LWT (под командния ред), за да визуализирате обектите, с дефинираната 
дебелина. 

 
11. Влезте в диалогов прозорец Layer Properties Manager (от Format>>Layer…), изберете 

слоевете водопровод и водопровод анотация, след което натиснете бутон Delete. 

 
12. Забележете, че записаната външна заявка се появява в секция Query Library на Project 

Workspace: 

 

 
 
13. Запишете проекта под някакво име. 
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Урок 6: Съхраняване на създадени заявки 

  
Общи положения 
Ако планирате да изпълнявате дадена заявка многократно, тя трябва да бъде записана. Заявките се 
запиват под формата на библиотеки (Query Library) в текущия чертожен файл или във външни файлове 
(на диска). Когато записвате дадена заявка, имате възможност да добавите и някакво описание 
(description) за по-голяма яснота. В библиотеките заявките могат да бъдат класифицирани тематично в 
отделни категории. След като заявките са записани, могат да бъдат зареждани, редактирани и 
изпълнявани. 

Има два начина на запис на заявки: 

• Вътрешен – записва дефиницията на текущата заявка в проекта. Този метод съхранява 
заявката във вътрешен формат и може да се редактира в проекта чрез диалоговия прозорец 
Define Query; 

• Външен – записва заявката във файл. Можете да редактирате файла с текстови редактор. 
Позволява изпълнение и в други проекти. 

   

Когато записваме дадена заявка (бутон Save… от секция Options на диалогов прозорец Define Query) във 
външен файл, се задава начина на съхранение на 
нейните компоненти. Напр. можем да изберем дали 
да се запишат или не координатите на точките от 
условието за локализация на обектите, списъкът с 
активните чертежи, условията за промяна на 
свойствата, дали заявката да се запише и като 
вътрешна в библиотеката със заявки в текущия 
проект. 

 
Файлът, в който се съхранява заявката на диска има 
разширение *.qry. 

 
 

Упражнение 2. Изпълнение на записаната заявка 
 

В това упражнение ще изпълните създадената в Упражнение 1 външна заявка, за да сравните резултата 
от изпълнението с този, получен в предното упражнение. 

 
1. Отворете нов чертожен файл. 

 
2. От Map>>Query изберете Run External Query…В секция Look in: отидете в директорията с 

учебните файлове. Изберете дефинираната в предното упражнение външна заявка 
(Визуализира водопроводи.qry) и натиснете бутон Open. 

 
3. За да видите резултата, изпълнете командата Zoom>>Extents. При необходимост включете 

бутон LWT. Разгледайте в по-едър мащаб получения резултат и го сравнете с получения 
такъв от предходното упражнение. 
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4. Разгледайте файла Визуализира водопроводи.qry (например, с помощта на Notepad). 

 
5. Затворете проекта, без да го записвате. 

 

Преглед 
В тази тема вие научихте следното: 

• Прилагане на заявки за извличане на обекти от активни изходни чертожни файлове, тяхното 
структуриране и визуализиране в текущия проект. 

• Прилагане промяна свойствата на чертожните обекти при изпълнение на дадена заявка. 

• Използване на топологични и комбинирани заявки, както и на класифициращи таблици. 

• Заявките са мощно средство при работа с пространствени данни. Те могат да се записват и 
да се ползват многократно във и извън рамките на даден проект.  
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Тема 8 

Редактиране на изходни чертожни файлове (Save Back) 
Когато се изпълнява заявка (в рамките на даден Проект) към обекти в прикачени изходни чертожни 
файлове и последните се променят, промените могат да се:  

• запишат обратно в изходните файлове; 

• запишат в текущия Проект; 

• запишат в нов чертожен файл. 

Освен единичен, Autodesk Map позволява и многопотребителски достъп до данните, т.е. повече от един 
потребители могат да визуализират и извършват заявки, през мрежови достъп, по едно и също време.  

По принцип, когато се редактират обекти предмет на дефинирана заявка, последните се заключват в 
изходните чертожни файлове, докато не се дадат указания какво да се прави с тях. Тези указания се 
правят от процес наречен Save Back (обратен запис). След като редактираните и/или новосъздадените 
обекти се запишат обратно в изходните чертожни файлове, последните се отключват и стават отново 
достъпни до всички потребители 

 
 

Урок 1: Редактиране на изходни чертожни файлове  
Общо за редактирането на изходни чертожни файлове 
С Autodesk Map може да се преглеждат данни, структурирани в няколко чертожни файла чрез 
прикачването им към даден Проект и след това да се дефинира заявка, посредством която да се извлече 
съответната информация от тези файлове. По преценка, потребителят може да редактира обекти и 
свързани с тях характеристики и да запише направените промени в проекта или обратно в съответния 
изходен файл. Възможно е да се добави нова информация към даден изходен файл, като за целта: 

1. със заявка се извличат желаните данни от прикачените файлове (служат като основа за новите 
данни); 

2. създават се новите чертожни обекти (със стандартните средства), които 

3. се записват в желаните изходни чертожни файлове. 

Не могат да се използват заявки за прехвърляне на данни от един изходен чертожен файл в друг. В този 
случай е по-добре да: 

1. се отвори оригиналния файл и да се използва командата Cut от падащото меню Edit. Това прехвърля 
данните в Windows Clipboard; 

2. се отвори желания чертожен файл и да се използва командата Paste от падащото меню Edit. Данните 
се прехвърлят като блок, който лесно може да премести в даден слой или да се разпадне. 

  

Заключване на обекти и чертожни файлове 
Когато към даден проект се прикачва изходен чертожен файл, Autodesk Map създава заключващ (lock) 
файл за последния. Заключващият файл се създава в същата директория на чертожния, със същото име и 
разширение .dwk и големина няколко KB. Предназначението на този файл е други Autodesk Map 
потребители да не могат да отворят този чертожен файл, но последните могат да го прикачват в техен 
проект. 
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Урок 2: Процес на редактиране 
 

Общо за редактирането 
Процесът за редактиране в Autodesk Map, се състои в следното: 

• отваряне на Проект и прикачване на желаните изходни чертожни файлове; 

• дефиниране и изпълнение на заявка за извличане на данни за проекта; 

• изпълнение на команда за модифициране на извлечен от заявката обект. 

Autodesk Map показва съобщение за настъпилата промяна. Ако натиснете бутон Yes, се стартира процеса 
за редактиране. При негативен избор, Autodesk Map игнорира 
направените промени. Връзката между модифицираните обекти и техния 
изходен чертожен файл се загубва. Обектите остават само в проекта. 
Докато продължава процеса на редактиране в Autodesk Map: 

 
 

• относно обектите - механизмът на заключването включва всички обекти, които са в 
обсега на процедурата Save Back; 

• относно чертожните файлове - механизмът на заключването включва всички засегнати 
файлове с цел предотвратяване други потребители да редактират последните. 

 

Редактиране на новосъздадени и предмет на заявка обекти 
 Избраните обекти се записват в две групи: ADE_SAVEABLE_ENTITIES или 

ADE_LOCKED_ENTITIES. Първата група се използва 
от механизма на заключването за всички обекти предмет 
на заявка, докато втората група е за всички 
новосъздадени обекти. Ако даден потребител вече е 
заключил даден обект, който обаче е пожелан от друг 
потребител, то заключващият механизъм на последния 
не се създава и процедурата по обновяването се 
прекратява. 

 

Многопотребителски достъп до изходни чертожни файлове 
 В много мрежови среди Autodesk Map потребителите работят конкурентно. Както вече 
споменахме, освен възможностите на операционната система за заключване на файлове, Autodesk Map 
използва и заключващ механизъм на ниво обекти. Последното осигурява възможност за едновременното 
ползване на даден чертожен файл от няколко потребителя едновременно. Могат да се извличат обекти, 
да се извършва редактиране и да се записват обратно, в изходните чертожни файлове, направените 
промени. Единственото условие е тези обекти да са различни. 

Ако се предвижда многопотребителски достъп до едни и същи изходни чертожни файлове, е необходимо 
да се направят следните настройки, бутон Multi-User в диалогов прозорец Autodesk Map Options 
(достъпен от Map>> Options…): 

• избор на опция Force user login от секция  Multi-User Options: за идентифициране на 
потребители с права за заключване на обекти; 

• избор на опция Enable object locking от секция   Multi-User Options: за недопускане 
едновременното редактиране на едни и същи обекти, по едно и също време, от различни 
потребители. 
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Когато двама или повече потребители се опитват да работят с един и същ чертожен файл, по едно и също 
време, Autodesk Map прави следното: 

• ако един потребител отвори чертожен файл, друг не може да го прикачва. При такъв 
опит се появява предупреждаващо съобщение; 

• ако един потребител активира чертожен файл, други потребители не могат да отварят, 
вмъкват или да използват като external reference този файл. Появява се 
предупреждаващо съобщение. 

Когато се получи съобщение от Autodesk Map, че не може да приеме редактирането на обект, който е 
заключен от друг потребител, може да се използва опцията  
Show Who Has It? от меню Save Back, за да се види кой и кога е 
заключил обекта. Напомняме, че ако искате да се види подробна 
информация в тази опция, е необходимо да се избере опцията 
Force user login, обяснена по-горе. Диалоговия прозорец 
Drawing Maintenance (Map>>Drawings>>Drawing Maintenance…) 
съдържа информация кои потребители колко обекти са 
заключили. 

 

Опции за редактиране 
За редактиране на извлечени със заявка обекти може да се ползва коя да е команда. Autodesk Map 
поддържа механизми за маркиране на извършените промени, т.е. за това кои обекти са променени. По 
този начин може да се: 

• добавят нови обекти. Всички нови обекти могат да се подготвят за записване обратно в 
изходните чертожни файлове с помощта на Map>>Save Back>>Add Objects to Save Set; 

• модифицират извлечени обекти. Когато се изтриват обекти, последните се маркират и 
чак при изпълнение на процедурата Save Back се пристъпва към физическото им 
изтриване от изходните чертожни файлове. 

Когато се създават нови или редактират съществуващи обекти, е добре те да се добавят към Save Back 
процедурата по най-бързия начин. Това е гаранция, че направените промени ще се запазят, а при 
многопотребителски достъп тези обекти ще са заключени за други потребители. Потребителят може да 
селектира обекти и да ги включва в Save Back процедурата по всяко време. 

 

Използване на UNDO и REDO 
По принцип командата UNDO може да отменя действието на изпълнените команди до самото начало. 
Когато се прилага тази команда, по отношение промяна на обект, Autodesk Map поддържа механизъм, с 
който го връща в началното му състояние. Ако Save Back процедурата не е изпълнена, може да се 
изпълни UNDO по отношение на опцията Add Objects to Save Set и по този начин обектите се отключват. 
След като тази команда приключи, процесът на редактиране може да продължи. 

Аналогично се поддържа механизъм и по отношение на командата REDO. Ако обекти са извадени от 
Save Back процедурата, то след тази команда последните пак се връщат там. 
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Отхвърляне на промените 
Save Back процедурата може да се отхвърли в следните случаи: 

 

 

 

 

 

 

 

• избор на Map>> 
Save Back>>Remove 
Objects from Save 

Set;  

• в диалоговия прозорец Drawing Maintenance се избира чертожен файл (от секция Active 
Drawings). След натискане на бутон User List, се избира име на потребител (от секция 
User Name) и накрая се натиска бутон Remove Locks; 

• излизане от текущия проект. Autodesk Map прави UNDO на всички направени промени 
от началото на процеса на редактиране или от последната Save Back операция. Всички 
маркировки към обекти и чертожни файлове се премахват; 

• откачване (Detach) на изходните чертожни файлове.  
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Урок 3: Процедура Save Back 
Общо за процедурата 
Autodesk Map притежава механизъм за идентифициране на обекти, които подлежат на обратен запис, 
както и метода на този запис. Има два типа обекта, които се включват в процедурата Save Back: 

• обекти предмет на заявка, които са редактирани. Такива обекти винаги се записват 
обратно в оригиналните изходни чертожни файлове, от които идват; 

• новосъздадени обекти, добавени към процедурата Save Back. 

Новосъздадените обекти могат да се запишат обратно с всяка комбинация от 

  
опции Area,  Layer,  Selective  или  None в секция Save Order for Newly Created Objects на диалогов 
прозорец Save Objects to Source Drawings. Значението на гореспоменатите опции, е както следва: 

• Area – обектът се записва обратно в изходния чертожен файл, като се отчита обхвата на 
чертежа. Ако обекта се намира в чертожния обхват на няколко чертожни файла, то 
последният се записва в първия поред файл от списъка с прикачени такива. Обектът не е 
необходимо да попада изцяло в обхвата на чертежа, а може само да се намира на 
границата, за да бъде избран. След обратния запис, обхватът на съответния файл се 
обновява; 

• Layer - обектът се записва обратно в първия чертожен файл от списъка с прикачени 
такива, който съдържа слоя на обекта; 

•  Selective – потребителят определя чертежа, в който да се запишат обектите; 

• None – използва се за 2та и 3та Save Back опция само при вече избрана такава  

• измежду гореописаните. 

Изборът на опциите, както и техния ред се определя в зависимост от структурата на данните.  

Например: ако името на слоя, в който се намира даден обект, се промени, то обектът може да се запише 
обратно в изходния чертожен файл или в такъв, който съдържа името на променения слой. Потребителят 
определя реда на изпълнение на Save Back опците. 

• Ако опцията Layer се изпълнява първа, обектите се връщат в първия от списъка 
чертожен файл, съдържащ името на слоя; 
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• Ако опцията Area се изпълнява първа, обектите се връщат в зависимост от тяхното 
местоположение; 

• Ако опцията Selective се изпълнява първа, потребителят определя кои обекти в кои 
чертожни файлове да се запишат. 

Този подход позволява потребителят да организира своите данни по собствено желание. 

Например: ако организацията е по слоеве, за Save Back процедурата се използва опцията Layer. Това 
позволява да се фиксират грешки, при които определени обекти се разполагат в друг от желания слой. 
Ако организацията е по местоположение (например по разграфката на приета координатна система), 
опцията Area е верният избор. 

Следните команди могат да се използват, за да стартират Save Back процедурата: QSAVE, SAVE, SAVE 
AS, QUIT, NEW и  OPEN. 

Ако дадени обекти са добавени в Save Back процедура, те могат да се премахнат от последната с опцията 
Map>>Save Back>>Remove Objects to Save Set. За визуализация на избрани обекти в Save Back 
процедура, може да се използва Map>> Save Back>> Show Objects in Save Set. 

Save Back процедурата обхваща всички обекти, избрани от потребителя. Ако някои обекти не могат да се 
запишат обратно, те остават заключени или докато се изпълни процедурата (по отношение на другите 
обекти), или докато се затвори проекта. Ако проектът се затвори без да е изпълнена процедурата, то 
бъдещи проекти не поддържат връзката между записаните обекти и изходните чертожни файлове. При 
запис на проекта обаче, последният съхранява обектите добавени в процедурата. 

 

Пример за редактиране на данни в изходни чертожни файлове 
В следващия пример ще дадем последователността на действията при редактиране на данни в изходни 
чертожни файлове. Тази последователност предполага избора на съответната опция за процедурата. 

 
1. Прикачване и активиране на изходните 

чертожни файлове. 

2. Дефиниране и изпълнение на заявка към 
данните в тези файлове. 

3. Редактиране на обекти, предмет на 
изпълнената заявка. Autodesk Map показва 
съобщение, питащо дали да добави тези 
обекти в Save Back процедура. При 
положителен отговор, обектите се 

заключват и се добавят в селекцията за процедурата. 

4. Добавяне на новосъздадените обекти към процедурата от Map>> Save Back>> Add Objects to 
Save Set. 

5. При опит за редактиране на обект, заключен от друг потребител, се появява диалогов прозорец 
предупреждаващ, че не може да се редактира, защото друг потребител вече го прави. 

6. Съхраняване на промените. 

7. Към опцията Save to Source Drawing от Map>> Save Back не може да се приложи командата 
UNDO. Модифицираните обекти се връщат обратно в изходните чертожни файлове и 
новосъздадените обекти се добавят към последните. Извлечените обекти, които са изтрити в 
даден проект, се изтриват и от изходните чертожни файлове. При успешно изпълнена процедура, 
Autodesk Map премахва заключващите механизми от чертожните обекти и файлове. 
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Упражнение 1: Редактиране на обекти в Проект и изпълнение 
на процедура Save Back 
 
 В това упражнение ще направите промени в данните от даден проект. 

1. Отворете нов чертеж. 

2. Към този чертеж прикачете чертожен файл ВиК Save Back.dwg от директорията с данните (от 
Map>>Drawings>>Define/Modify Drawin Set…). 

3. От Map>>Query>>Define Query…изберете бутон  Location… В диалоговия прозорец Location 
Condition въведете:  

За секция Boundary Type изберете опцията Window.  

За секция  Selection Type изберете опцията Crossing. 

Натиснете бутон Define <. В командния ред за First corner: въведете 6149018,2088595, а за 
Other corner: въведете 6149439,2088936. Натиснете Enter, за да се върнете в диалоговия 
прозорец. 

От секцията Query Mode изберете опцията Draw, след което натиснете бутон Execute Query. 

4. Изпълнете View>>Zoom>>Extents, за да визуализирате избраните обекти. 

5. Изпълнете командата STYLE (от Format>>Text Style…). От бутон New... (секция Style Name) 
въведете за име на нов стил Надпис улица и натиснете бутон OK. От секция Font за Font Name: 
изберете true type шрифт (например: Arial) и изберете първо Apply а след това Close. 

6.  Сега ще надпишете улицата с тупика. За целта изпълнете командата TEXT (от 
Draw>>Text>>Single Line Text). Въведете: 

 За точка на вмъкване въведете точка малко под тупика. 

 За височина въведете 15.  

 За ъгъл на ротация въведете втора точка, така че надписа да е   

успореден на улицата. 

 За име на улицата въведете Бенковски. 

 Въведете няколко пъти OK, за да излезете от командата. 

7. От Map>>Save Back изберете опцията  Add Objects to Save Set, след което изберете опцията по 
подразбиране (allNew) с натискане на Enter. На командния ред се появява съобщение с броя на 
обектите, които са добавени към процедурата (в случая 1 обект). 

8. Сега ще промените адреса на даден имот. Изберете текста над самия тупик и го променете от 
8546 на 7777. Изберете Yes, за да потвърдите, че обектът е добавен към процедурата. 

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ НА ИЗБРАНИТЕ ОБЕКТИ КЪМ ПРОЦЕДУРАТА  
1. От меню Map>>Save Back изберете опцията  Save Objects to Save Set. Визуализират се 

нововъведеното име на улицата и промененият адрес на имота. Натиснете Enter. 

ЗАПИС НА ПРОМЕНИТЕ В ИЗХОДНИЯ ЧЕРТОЖЕН ФАЙЛ 
1.  От меню Map>>Save Back изберете опцията  Save to Source Drawings… В диалоговия прозорец 

Save Objects  to Source Drawings въведете: 
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2. след което натиснете бутон OK. 

3.  Двата избрани обекта, изчезват от екрана, а в командния ред се появява следната информация: 

 
4.  Затворете проекта, без да го записвате. 

5.  Сега отворете чертожния файл ВиК Save Back.dwg, за да видите направените и записани 
обратно промени. 
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Тема 9 

Работа с координатни системи 
В Autodesk Map под глобална координатна система се има предвид метода за представяне на земното 
кълбо или част от него от сферични географски координати (географска ширина и географска дължина) в 
равнинна декартова координатна система в среда на Autodesk Map с помощта на зададени картна 
проекция и координатна система. 

Цели 
• Запознаване с компонентите на глобалната координатната система 

• Изучаване на значението и приложението на координатната система с комбинирани данни 

• Конвертиране на данни от една координатна система в друга 

 

Урок 1: Въведение в координатните системи 
 

Глобална координатна система 
Глобалната координатна система има следните компоненти: 

• Проекция(Projection) – математически модел, описващ трансформирането на сфeрична 
повърхност в равннина 

• Датум (Datum) – набор от данни, които служат като основа за изчисление на геодезичски 
величини 

• Елипсоид (Ellipsoid) – математична фигура, моделираща Земята 

• Локални параметри (Local parameters) – компоненти, включващи оригиналната проекция, 
мащабния фактор, мерните единици и отместването спрямо централния меридиан 

Autodesk Map поддържа повече от 30 проекции и 1000 координатни системи от целия свят. Засега не 
всички координатни системи се поддържат, включително и българската. 

ПРИМЕР 

Повечето карти имат информация за използваната проекция, надписана в извън рамковото поле. Най-
популярните проекции, използвани в картографията са трансверзална Меркаторна (Transverse Mercator) и 
Ламбертова (Lambert). 

Меркаторната проекция дава максимална точност по централния меридиан по продължение север-юг. 
Използва се за основа на много координатни системи по целия свят, включително Гаус-Крюгер 
конформна координатна система (Gauss Kruger Conformal) и универсалната трансверзална Меркаторна 
координатна система. (Universal Transverse Mercator), позната като UTM координатна система. Всяка 
UTM зона е с географска дължина 6 градуса и максималната деформация за всяка зона е по-малка от 
1/3000 част. При триградусови ивици деформацията е още по-малка. 

Ламбертовата конформна конична (Lambert Conformal Conic) проекция e най-подходяща за 
картографиране на големи територи, разпространени по продължение изток-запад. 

В повечето карти се използва само един датум или елипсоид с представяне на местопложението с 
географски координати  φ – географска ширина и географска дължина λ. В Autodesk Map тези системи се 
представят като Latitude-Longitudes (LL), а проекцията като Unity Projection. 

Следващата таблица полето на приложение за различните видиве проекции: 
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Урок 2: Работа с координатни системи 
 

Относно работата с координатните системи 
Този урок описва процедури за: 

• Конвертиране на координатни системи 

• Работа с данни в различни координатни системи 

• Създаване и промяна на координатни системи 

• Определяне на координатна система на асоциран чертеж 

• Конвертиране на координатни системи при вход и изход на чертежи от други файлови 
формати. 

 

КОНВЕРТИРАНЕ НА КООРДИНАТНИ СИСТЕМИ 

Карти, създадени в различни координатни системи, могат да се обединят в единна среда на чертеж със 
зададена глобална координатна система. Когато генерираме обекти чрез изпълнение на заявка от 
чертежи с различни координатни системи, Autodesk Map трансформира обектите в зададената глобална 
координатна система на проекта. Вие може да зададете координатна система към текущия чертеж или да 
я изберете от даден чертеж, използвайки диалоговия прозорец Assign Global Coordinate System Code 
показан по-долу. 

 
За задаване на глобална координатна система от асоциран чертежи не е необходимо те да са прикрепени 
към текущия чертеж или ако са прикрепени може да не са активни. Но при условие, че вече са 
генерирани обекти чрез заявка в режим Draw mode от асоцирани чертежи, за да се зададе глобална 
координатна система от същите, те трабва да се деактивират. След задаването на координатната система, 
отново може да се активират асоцирани чертежи и да се изпълни заявката. Заявката трансформира 
обектите в координатната система на текущия проект. След записването на проекта, вашите данни вече 
ще бъдат в координатната система на проекта. Когато съставяте карта чрез дигитализиране на растерно 
изображение, преди това трябва да дефинирате координатната система на растера. Така ще създадете 
необходимата среда на вашия чертеж, необходима при конвертирането на картата в друга координатна 
система или ще можете да добавяте данни от карти в други проекции. 

 

РАБОТА С ДАННИ В РАЗЛИЧНИ КООРДИНАТНИ СИСТЕМИ 

Вие можете да работите директно с данни в различните координатни системи на асоцирани чертежи и 
после да прикрепите чертежите към проекта. Когато стартирате заявка с данни от асоцирани чертежи с 
различни координатни системи от тази на проекта, Autodesk Map трансформира генерираните данни 
така, че те се локализират на коректното място в текущия проект. Ако редактирате някои от 
генерираните данни и ги запишите в асоцирани чертежи (Save Back), Autodesk Map трансформира 
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“върнатите” данни в кординатните системи на съответните асоцирани чертежи. Обикновено не е прието 
да се работи с данни в различни координатни системи, защото процедурите за изпълнение на заявка и 
Save Back са твърде бавни и отнемат време. Преди създаването на нов проект, асоцираните чертежи 
трябва да бъдат конвертирани в някоя стандартна координатна система. 

 

Използване на геодезически координатни системи 

Всички географски данни са създадени в среда на определена координатна система със съответните 
данни за датума. Самият датум е съставен от две компоненти – данни за елипсоида и математичния 
подход за изчисляване на координатите върху повърхността. Някои координатни системи, където е 
зададен само елипсоида, не могат да се определят като геодезически. Преди да зададете координатна 
система на вашия проект или на асоцираните чертежи, трябва да знаете какъв тип координатна система 
ще използвате, датума, вида на конвертиране на данните и опците на конвертиране; как се отразяват 
върху разултатите. Повечето координатни системи, поддържани от Autodesk Map са геодезически, само 
около 10% не са. Затова, преди да зададете глобална координатна система на вашия проект, трябва да 
знаете дали тя е геодезическа или не. Трябва да сте много внимателни при използването на геодезическа 
координатна система. Ако използвате данни от чертеж с негеодезическа координатна система с 
неизвастен датум, вие предварително ще натоварите данните с грешки при конвертирането му във вашия 
проект с геодезическа координатна система. 

 

СЪЗДАВАНЕ И ПРОМЯНА НА КООРДИНАТНА СИСТЕМА 

За създаване на нова координатна система и редактиране на съществуваща, използвайте диалоговия 
прозорец Global Coordinate System Manager. 

 
За по-голямо улеснение, огромният брой координатни системи са групирани и подредени в следните 
групи: 

• Географски системи (Latitude-Longitude Systems) 

• Системи, използвани в държавите, подредени по азбучен ред (Alphabetical Country 
Definition) 

• Континентални системи (Continental Systems) 

• Универсална трансверзална Меркаторова (UTM System) 

• Световни системи (World Systems) 

Когато създавате нова глобална координатна система, трябва да се дефинират следните параметри: 

• Картната проекция – използва се за конвертиране на точките от сферични координати λ и φ 
в декартови. 

и едно от двете: 

• Датумa – набора от параметри, които са в основата на еднозначно определяне на числените 
стойности на величини, необходими за извършване на геодезически работи   

или 
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• Елипсоида – приетият математичен модел на Земята, зададен с геометричните му параметри 
(напр. голяма полуос и сплеснатост) 

Географската ширина φ и географска дължина λ са ъглови мерни единици за представяне на 
местоположението на дадена точка от земното кълбо. За да се пренесе тази точка върху равнинния 
чертеж на Autodesk Map в декартова правоъгълна координатна система с перпендикулярни оси Х и У, 
като се вземе предвид кривината на Земята, се използва дадена картна проекция. В зависимост от 
проекцията, която ще използвате при дефинирането на координатна система, трябва да се въведе 
допълнителна информация. Например, ако искате да използвате трансверзална Меркаторна проекция 
(Transverse Mercator), която представлява напречен цилиндър опиращ Земята по единична окръжност 
(меридиан), вие трябва да зададете географската дължина на централния меридиана (Longitude Of The 
Central Meridian), в който се допира Земята, така че да има минимум деформации – това е средата на 
вашата карта. С определянето на географската дължина на централния мердиан вие определяте и 
нулевата точка на Х координатата. Трябва да определите и началото по У или географската ширина. За 
някои проекциии това е паралелът, в който се допира или пресича проекционната фигура (например 
конус). Тази стойност се въвежда в Latitude Of The Origin Of  Projection. Ако използвате трансверзална 
Меркаторна проекция (Transverse Mercator) и централния меридиан разделя картата на две равни части, 
половината от Х координатите ще са отрицателни числа. Затова  допълнително се дефинира изместване 
на координатното начало в западна посока, така че всички Х координати да са положителни числа. 
Изместването на Х координатите се дефнира в False Origin Easting, а на У координатите в False Origin 
Northing.  

За осигуряване на възможно най-малко разстояние между проекционната повърхнина и всяка точка от 
картографираната територия, трябва да зададете редукционен мащабен фактор (scale reduction factor). 
Това на практка е важно за картографиране на големи територии. 

Когато дефинирате нов датум трябва да изберете един от математическите модели за конвертиране: на 
Молоденски (Molodensky), Бурша/Волф (Bursa/Wolfe) или трансфомация със седем параметри (Seven 
Parameter Transformation). След избора на математическия модел, съответно трябва да се дефинират 
подходящи конвертиращи параметри. 

Autodesk Map използва даден елипсоид като част от дефинирането на датума. Датумът определя 
нормалното гравитационно поле и параметрите (размери и ориентация) на земния елипсоид. 
Картографската проекция се избира от дадена страна по известни практически съображения. 

За създаване на нова кординатна система селектирайте една от категориите или сездайте нова категория 
от Category Manager и после изберете Define или Modify за координатната система в съответната група. 
Трябва де се отбележи, че не може да се изтриват категория или координатна система, поддържана от 
Autodesk Map. Може да се изтриват категория или координатна система, създадена само от потребителя. 
Също така не може да се променя координатна система поддържана от Autodesk Map, но може да се 
създаде нова, базирана на съществуваща. Докато създавате нова или променяте съществуваща, създадена 
от потребител, задължително трябва да селектирате дадена проекция, след което Autodesk Map индикира 
допълнителната информация, която трябва да добавите за вашата координатната система. 

В следващи пример се показва как се дефинира нова глобална координатна система за България. За 
категория селектирайте Bulgaria и изберете Define. В диалоговия прозорец Define Global Coordinate 
System селектирайте General tab и въведете  код и описание на координатната ви система, селектирайте 
жаланата мерна единица от Units. Изберета датума на вашата координатна система. Ако програмата не 
предлага датум, може да го дефинирате за вашата координатна система от Define. 
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Изборът на проекция става след попълването на Projection tab. Селектирайте желаната проекция и 
попълнете необходимите параметри за нея. За конформна Ламбертова проекция с два стандартни 
паралела трябва да въведете централния меридиан λ0, оригиналната ширина φ0 и стандартните северна и 
южна ширина. Ако координатната система има изкуствено изместване на началото (False Origin), 
въведето ги съответно в Northing и Easting. 

 
 

Трябва да се има предвид, че когато оригиналната географска ширина и централния меридиан се намират 
съответно в южното полукълбо и западното полъкълбо, λ и φ се записват с отрицателни стойности. 

След като въведете всички детайли, натиснете ОК и дефинираната проекция ще се добави към списъка с 
категории и координатни системи и може да се използва за всички чертежи. 

 

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КООРДИНАТНАТА СИСТЕМА НА АСОЦИРАН ЧЕРТЕЖ 

За да определите координатната система на асоциран чертеж с десен бутон на мишката натиснете върху 
чертежа в Project Workspace. Изберете Define/Modify> Drawing Set. В списъка с активните чертежи кода 
на координатна система се се изписва в дясно до името на чертежа. Ако чертежът не е в координатна 
система, мястото остава празно. 

 

КОНВЕРТИРАНЕ НА КООРДИНАТНИ СИСТЕМИ ПРИ ВХОД И ИЗХОД НА ЧЕРТЕЖИ ОТ 
ДРУГИ ФАЙЛОВИ ФОРМАТИ. 
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Някои файлови формати, като този на MapInfo, могат да приемат данни само в географска координатна 
система (latitude-longitude). Ако вие ще експортвате данни към други ГИС, уверете се дали могат да се 
прочетат и конвертират данните в координатната система на вашия чертеж. Ако не могат, трябва да ги 
конвертирате преди експорта. 

Конверирането на данните при експорт или импорт се извършва в следните стъпки: 

32. От Map менюто изберете Map > Tools > Import или Export. 

33. От диалоговия прозорец Import или Export Data Options сeлектирайте опцията Perform  Coordinate 
Conversion. После изберете Define. 

34. Изберете категорията и координатната система и натиснете ОК. 

35. Нагласете и останалите параметри и натоснете Proceed.  

 

Упражнение 1: Конвертиране от една координатна система в 
друга. 
В това упражнение вие ще трансформирате изображение от Еквидистантна (равномеждинна) 
цилиндрична проекция в Ламбертова конформна конична проекция. За да направите това, вие ще трябва 
да зададете подходящи координатни системи на чертежите и след това да дефинирате заявка, чрез която 
да получите трансформираните обекти в съответната координатна система. 

 

Задаване на координатна система на проект 

1. Отворете чертежа USA.dwg. 

2. От Map менюто изберете Tools, а после Assign Global Coordinate System. 

3. В диалоговия прозорец Assign Global Coordinate System, под Active Project изберете Select Coordinate 
System. 

Координатните системи са подредени по географска дължина-ширина, държава, континент и световни 
коррдинатни системи в различни категории. 

4. В диалоговие прозорец Select Global Coordinate System изберете категорията World/Continental. 

5. От списъка с координатни системи в тази категориа изберете Equidistant Cylindrical projection for the 
world, Meter. 

6. Изберете OK, за да се върнете към диалоговия прозорец Assign Global Coordinate System. 

7. Натиснете ОК.  

8. Запишете и затворете чертежа. 
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Конвертиране от една координатна система в друга 

 

1. Отворете нов чертеж 

2. От Map менюто изберете Tools, а после Assign Global Coordinate System . 

3. В диалоговия прозорец Assign Global Coordinate System, под Active Project изберете Select Coordinate 
System. 

4. В диалоговие прозоррец Select Global Coordinate System изберете категорията World/Continental. 

5. От списъка с координатни системи в тази категориа изберете Lambert Conformal Conic projection for 
the world, Meter. 

6. Изберете OK, за да се върнете към диалоговия прозорец Assign Global Coordinate System. 

7. Натиснете ОК.  

8. Прикрепете чертежа USA.dwg към настоящия проект. 

9. За да получите трансформираното изображение, дефинирайте и изпълнете заявка със следните 
параметри: Location : All и Query Mode – Draw. След изпалнението на заявката, Вие получавате 
трансфирмираното изображение от Еквидистантна (равномеждинна) цилиндрична проекция в 
Ламбертова конформна конична проекция. 

10. Запишете и затворете чертежа. 
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Тема 10 

Работа с външни бази-данни 
Въпреки, че изобразяването на графичните данни е важна част от изготвянето на карти, вашите данни ще 
бъдат по-ефективни, когато са свързани с текстова информация. Текстовите данни могат да бъдат 
използвани за различни анализи. Най-ефективният начин на поддържане на такава текстова информация 
е във външни бази данни и свързването им с графичните обекти от чертежа. В тази част терминът база 
данни ще се използва само за текстовата база данни, привързана към графичните обекти. 

Цели 
• Разбиране на концепцията за база-данни 

• Разпознаване на различни приложения за база-данни 

• Привързване на база-данни към проект в Autodesk Map 

• Използване на инструмента за визуализация на данните от външна база-данни 

• Генериране на връзки между графичните обекти и записите от базата-данни 

• Стартиране на SQL заявка генериране на привързани данни 

 
Урок 1: Концепция за база-данни 
Базата-данни е ефикасен метод на съхраняване на таблици с информация. Използвайки Autodesk Map 
една база-данни лесно може да се визуализира и привърже към чертежа. Свързаната графиката с база 
данни е от важните стъпки в използването на ГИС като мощен инстумент  за географски анализи и 
презентции на геоданни, като ги прави по-достъпни за повече хора в една организация. 

 

ТЕРМИНОЛОГИЯ 

База-данни – сбор от текстова информация, организирана в таблици, заявки, формуляри, справки, 
съхранени в един файл. 

Таблица – част от базата данни, със структура от хоризонтални елементи – записи и вертикални елементи 
– полета. Всяко поле е от определен тип  - цяло число, реално число, стринг и т.н. 

Environment (Среда) – тъй като базите данни са организирани по доста по-различен начин от чертежите, 
за да се привържат към тях, се използват специални команди за четене и редактиране на записите. 
Environment се състои от софтуер за управление на бази данни (DataBase Management Software - DBMS) 
като Access, dBase, Oracle, потребителите и програмите, които имат достъп до тези бази данни. 
Environment е част от йерархията, която включва каталози, схеми и таблици.  

Link (Връзка) - Autodesk Map използва links за да привърже записи от таблици към графичните обекти. 
Link се състои от т.нар. Link Template и стойност в ключовото поле в таблицата. Всеки Link Template 
може да се състои до пет описващи го компонента: Environment (Среда), catalog (каталог)-за някои БД, 
schema (схема)-за някои БД, таблица и key columns (ключово поле) и се съхраняват като object data с 
всеки прързан обект от чертежа. 

UDL(Universal Data Link) File – съдържа локализацията и версията на базата данни и подходящия 
драйвер за базата данни. Autodesk Map автоматично създава UDL файл, когато с drag and drop вкарате 
чертеж в Project Workspace. 
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ПРЕДИМСТВА ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ВЪНШНА БАЗА-ДАННИ 

Ако съхранявате текстови данни във външни бази данни, можете да привързвате записи от таблиците 
към обекти от чертежите. След това можете да показвате и редактирате данни от таблиците или да 
използвате заявки за извличане на определена информация на базата на информацията в таблиците. 

Някои от предимствата на използването на външни бази данни са: 

• Не се увеличава размерът на чертежа; 

• Можете да използвате една и съща таблица с повече от един чертеж; 

• Можете да използвате базата данни и с други приложения; 

• Можете да показвате запис, асоцииран с обект, посочвайки го; 

• Изтриването на обект от чертежа не предизвиква изтриването на запис от базата данни. 

 

Урок 2. Връзка с база-данни. 
 

УСТАНОВЯВАНЕ НА ВРЪЗКА 

За да работите с дадена база-данни, първо трябва да я прикрепите към текущия проект и да се свържете с 
нея. Има два начина за прикрепяне на базата-данни: 

• използвайте Windows Explorer и с drag and drop(влачене и пускане)  вкарвате файла с базата-
данни в Project Workspace. 

• в Project Workspace натиснете десния клавиш върху Databases и изберете Attach. Трябва да 
се посочи типът на базата-данни и местоположението. 

И в двата случая трябва да посочите user name и password. Когато използвате Мар менюто или Project 
Workspace, трябва да се избере типа на базата-данни (*.mdb, *.udl, *.dbf, *.xls, *.db) от Files of Type в 
диалоговия прозорец Attach Data Sourse. 

Можете да използвате също така и UDL (Universal Data Link) файл за да прикрепите базата-данни към 
проекта, ако тази база данни вече е била използвана с друг проект. Този файл се създава, когато 
използвате един от горните два метода и съдържа местоположението на базата данни, нейния тип, 
драйвера и версията. 

След като веднъж сте установили връзка с избраната база данни, таблиците и заявките от нея се 
представят в Project Workspace. 
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Урок 3. Представяне на данните от таблиците в Autodesk 
Map– Data View. 
 

Autodesk Map разполага с удобен и ефективен интерфейс за представяне на таблиците от външни бази 
данни, което ви позволява да ги показвате, редактирате и отпечатвате без да използвате други Windows 
приложения. Този интерфейс е Data View. 

 

УСТАНОВЯВАНЕ НА ОПЦИИ ЗА РАБОТА С ВЪНШНИ БАЗА-ДАНИ 

Data Source Options контролира някои от параметрите на представяне на данните в Data View. За да 
установите тези параметри, от Map меню изберете Options. В диалоговия прозорец изберете Data Source: 

 
 

След като сте свързали базата данни към текущия проект, можете да използвате Data View за да 
разглеждате, модифицирате, сортирате и отпечатвате избрани записи от таблиците на тази база данни, 
без да е нужно да отваряте самото приложение на базата-данни. 

Data View може да се стартира по следните начини: 

• В Project Workspace избирате таблицата с двойно кликване на мишката върху нея; 

• избирате таблицата, натискате десен клавиш и избирате Edit Table или View Table; 

• избирате Link Template или Query в Project Work Space с двойно кликване на мишката. 

Всяка една от горните операции отваря прозореца Data View, който показва всички записи в избраната 
таблица: 
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Можете да прелиствате записите от таблицата  с клавишите Page Up и Page Down, със scroll bars или да 
избирате конкретен запис, въвеждайки поредният му номер в полето Record, намиращо се в долната част 
на прозореца Data View.   

Ако искате да промените местоположението на дадена колона, трябва да я маркирате и да я преместите 
на желаното място. Можете да променяте и широчината на колоните. 

Можете да “замразите”(Freeze) някои от колоните, като изберете функциятя Freeze Column от менюто 
View.  “Замразените” колони се преместват  най-вляво. 

Можете да променяте и начинът на показване на записите с опциите от менюто Format – можете да 
променяте шрифта, цвета на клетките, рамките на полетата и записите и др. 

Ако искате да видите само избрани записи, за целта използвате филтър. 

От менюто Data View избирате Records >> Filter. Можете да зададете условие, посочвайки колона, 
оператор и стойност. За да изтриете зададен филтър – изберете Clear Filter.  

Операторите са следните: 

 

Оператор Функция 

= Равно на 

> По-голямо от 

>= По-голямо или равно на 

< По-малко от 

<= По-малко или равно на 

<> Различно от 

IN Стойността е в списъка от изброените 

IS NULL Нулева стойност или празно 

LIKE Стойността е като посочената 

 

Отбележете следните особености при използването на филтър: 

• при избор на записи по критерий някакъв текст, няма значение дали текста ще е изписан с 
малки или главни букви 

• няма нужда да ограждате текста в кавички – командата сама прави това 

• не можете да редактирате съществуващ филтър – трябва да го изтриете и да създадете нов.
      

Сортирането по дадена колона може да стане като я изберете, натиснете десен клавиш и посочите една от 
опциите – Sort Ascending (сортиране във възходящ ред) или Sort Descending (сортиране в низходящ ред). 
Ако искате да сортирате по повече от една колона, изберете от менюто View > Sort Multiple Columns. 

РЕДАКТИРАНЕ НА ЗАПИСИ В DATA VIEW 

Можете да отворите база-данни в Data View в режим на четене (read only mode) или в режим на 
радактиране (edit mode). Когато файлът е в режим на четене, записите в таблицата не могат да бъдат 
редактирани. 
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Когато файлът е в режим на редактиране, в Data View вие можете да редактирате записи, да ги изтривате 
и да добавяте нови, въпреки че не можете да променяте структурата на таблицата (имената на полетата и 
типът на данните в тях). Можете да изтривате записи чрез селектиране на записи от слектиращата лента 
и клавиша del или от Record menu> Delete. Записите ще се изтрият веднага но могат да бъдат 
възстановени чрез командата Undo. 

 

 
Упражнение 1. Използване на Data View с външни бази данни.  

В това упражнение ще използвате базата данни на MS ACCESS за населените места в България – 
НАСЕЛЕНИ МЕСТА.mdb. 

36. Проверете дали Project Workspace е отворено в Autodesk Map 

37. Стартирайте Windows Explorer и го намалете така, че и двата прозореца да се виждат. 

38. В Explorer намерете файла НАСЕЛЕНИ МЕСТА.mdb. Маркирайте го и с drag and drop го вмъкнете в 
Project Workspace 

Базата данни вече е свързана с текущия проект и таблиците се виждат в Project Workspace: 

 
 

УСТАНОВЯВАНЕ НА ОПЦИИ ЗА БАЗА-ДАННИ 

1. От Map менюто изберете Options. В диалоговия прозорец Autodesk Map Options изберете Data Source. 

2. За Display of  Multiple Tables, установете следните опции: 

• Изберете Show Each Table in Separate Data View (показва всяка таблица в отделен прозорец); 

• Размаркрайте Open in Read-Only Mode (позволява освен четене и редактиране на данните от 
таблицата) 

• Изберете Save Format and Style Changes with Project (записва промените направени във 
формата на данните с проекта). 

• Размаркирайте всички други опции. 

Диалоговият прозорец ще изглежда като на фигура 10-2. 

3. Изберете OK. 

 

ОТВАРЯНЕ НА ТАБЛИЦА ПРЕЗ DATA VIEW 

Сега ще отворите избрана таблица в Data View. 

1. С двойно кликване на мишката върху таблицата ОБЩИНИ  я отваряте в Data View. 
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2. Можете да промените размера на някое поле, маркирайки го, поставяйки курсора на ръба на полето и 
движейки го в желаната посока. 

3. Можете да промените реда на полетата в Data View. (Отбележете, че тази промяна не рефлектира 
върху самата таблица в MS ACCESS). Това става като изберете дадена колона, прихванете я за 
заглавния ред и я докарвате до желаното място без през това време да отпускате бутона на мишката.  

4. Ако дадена колона не ви е нужна в момента, можете да я скриете като я изберете и от менюто, 
прикачено на десния бутон на мишката посочите Hide. 

5. Сортирайте във възходящ ред някоя от колоните напр. чрез двойно кликване върху заглавния ред. 
При повторно двойно кликване колоната се сортира в низходящ ред. 

 

ФИЛТРИРАНЕ НА ЗАПИСИ 

Ако искаме да видим в Data View само избрани записи, ще генерираме филтър, който ще ни покаже 
общински центрове с население на 10000 души, по следния начин: 

1. От менюто Records изберете SQL Filter 

2. За Column изберете НАСЕЛЕНИЕ НА ОБЩ. ЦЕНТЪР 

3. За Operator изберете > 

 
 

4. За Value въведете 10000 

5. Изберете Add, след което – OK 

 

НАМИРАНЕ И РЕДАКТИРАНЕ НА ЗАПИСИ В DATA VIEW 

Сега ще покажем как можете да намерите определен запис и да редактирате записи в Data View. 

1. Изберете някоя клетка в колоната MUN_NAME   

2. От менюто Edit изберете Find. Въведете МАК  за Find name. Курсора ще намери първата възможна 
клетка която съдържа в иметоси поредицата от букви МАК, в случая това е община МАКРЕШ. 

3. Изберете Find Next. Курсора ще намери следващ текст в полето съдъращ поредицата от букви МАК  
или ако, няма такава ще остане на предишния запис. 

4. Може да промените името на общината ако пожелаете 

5. Промяната се потвърждава, когато преместите курсора на друг запис. 

6. От менюто Data View File изберете Close. 
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Урок 4. Свързване на графични обекти към запис(и) от 
базата-данни. 
 
За да установите връзка между графичните обекти и запис в базата данни, трябва да генерирате връзка 
между тех наречена link. Тя представлява Object Data, съхранявани с обекта, известно като Link Template. 
Link Template съдържа информация за свързаната база данни, както и стойностите от ключовото поле, 
избрано за дефиниране на връзката. 

Ключови полета са тези, които еднозначно определят всеки запис от базата данни. Можете да изберете 
едно или повече ключови полета. 

 

ДЕФИНИРАНЕ НА LINK TEMPLATE 

Когато създавате връзка между графичните обекти и записите от базата-данни, връзката се съхранява 
като Link Template за всеки обект. След като базата-данни е присъединена (attach, connect) в Project 
Workspace, може да се дефинира Link Template по следните начини: 

• В Project Workspace натиснете десен клавиш върху базата данни и изберете Define Link 
Template; 

• От менюто Map изберете Database >>Define Link Template. 

• В Data View изберете Links >>Define Link Template. 

Появява се диалоговия прозорец  Define Link Template. 

 
Въвеждате име на Link Template – напр. ОБЩИНИ. Маркирате ключовото поле – в случая ЕКНМ и 
давате OK. В Project Workspace се появява новият Link Template. Той се съхранява със записването на 
проекта. Ако искате да го изтриете – избирате го и от менюто на десния бутон на мишката избирате 
Delete Link Template. 
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СВЪРЗВАНЕ НА ГРАФИЧНИТЕ ОБЕКТИ СЪС ЗАПИС ОТ БАЗАТА-ДАННИ  

В Autodesk Map имате възможност да свържете един графичен обект с много записи от таблиците, един 
обект с един запис или много обекти с един запис. Най-използван вариант в ГИС е свързването на един 
запис с един графичен обект. 

След като вече сте създали Link Template, можете да направите връзка между записите и обектите като 
стартирате Data View, маркирате даден запис, изберете Link и след това посочите графичния обект от 
екрана.  

Други начини за осъществяване на такава връзка са: 

• създаване на връзка по време на дигитализация на обектите; 

• копиране на обект, който вече има връзка към даден запис; 

• генериране на връзки от съществуващи блокове или атрибути чрез опцията Generate Links на 
менюто Database. 

За последния метод на автоматично генериране на връзка има четири възможности: 

• Blocks – попълва таблицата с атрибутите на даден блок и създава връзка на този запис с 
блока. Името на полето от таблицата трябва да е същото като името на атрибута на блока. 

• Enclosed Blocks – създава връзка на полилиния, ограждаща даден блок със запис от 
таблицата, съдържащ  атрибутите на блока. Отнова се изисква името на полето от таблицата 
да е еднакво с името на атрибута на блока. 

• Enclosed Text – създава връзка на затворена полилиния с текст, намиращ се вътре в нея. 

• Text – Създава връзка между текстови обект и запис от таблицата, който представлява 
съдържанието на текста. 

 

ПОКАЗВАНЕ И РЕДАКТИРАНЕ НА СВЪРЗАНИ ЗАПИСИ 

Когато сте дефинирали Link Template и сте генерирали връзки между обектите и записите от таблицата, 
имате възможност при избор на запис(и) от таблицата и включени опциите Auto Highlight,  AutoZoom и 
AutoSelect от менюто Highlight на Data View, да визуализирате обектите, свързани към избраните записи. 
Когато се включили опцията AutoSelect и селектирате запис от Data View, то автоматично свързания 
графичен обект от чертежа се маркира в прекъсната линия. Ако искате да видите записа от таблицата, 
който е свързан с обект от графиката, избирате опцията Highlight Records->Select Object и посочвате 
обекта от екрана. Свързания запис се маркира в друг цвят. 

Ако искате да размаркирате избраните записи, посочвате бутона Clear Highlight. 
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Урок 5. Използване на заявки от базата-данни. 
Autodesk Map дава възможност за използване на готовите заявки (Query), дефинирани от самата база 
данни. Тези заявки се стартират в Autodesk Map и могат да се използват наготово. 

Другият тип заявки, използвани по отношение на базата данни са заявките, които се дефинират в 
Autodesk Map с цел извличане на определени обекти в зависимост от стойностите на запис в базата 
данни, с който този обект е свързан. Това са т.нар. SQL заявки. За да дефинирате една SQL заявка: 

1. Свързвате базата данни с текущия проект 

2. Стартирате командата Define Query и избирате SQL за Query Type 

3. Избирате съответния Link Template; избирате полето, по което ще правите заявката; оператора и 
стойностите, които ще са критерият за избраните обекти 

4. Изберете Add Condition и след това – OK. 

 

КОНВЕРТИРАНЕ НА OBJECT DATA КЪМ ВЪНШНА БАЗА-ДАННИ 

Ако се налага да работите с външна база-данни вместо с object data, но разполагате с чертеж с привърани 
object data към графичните обекти, можете да използвате функцията Convert Object Data to Database Links 
от Tools на Мар менюто за създадете таблица със същите данни във външна база-данни, при това със 
запазване на връзките между записите и графичните обекти. 

 

Упражнение 2. Дефиниране на Link Template.  
1. Отворете нов чертеж. 

2. В Project Workspace с десен бутон на мишката кликнете върху Data Source и после Attach. 

3. Намерете базата-данни НАСЕЛЕНИ МЕСТА.mdb и натиснете Attach. 

4. Изберете таблицата ГРАДОВЕ, натиснете десния бутон на мишката и изберете Define Link Template. 

5. Въведете “градове”  за Link Template. 

6. Изберете полето ЕКНМ за ключово поле. 

Диалоговият прозорец изглежда така: 
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7. Изберете OK. 

В Project Workspace кликнете два пъти с мишката на Link Templates за да видите новосъздадения Link 
Template. 

 

 

Упражнение 3. Генериране на връзки между графичните 
обекти и базата данни. 
 

В това упражнение вие ще създадете връзки между имената на общините от графиката и записите от 
таблицата ОБЩИНИ. Това би могло да стане и ръчно, посочвайки съответствията едно по едно, но тъй 
като в случая разполагаме с имената на общините в графиката като текст и същите като текст в поле от 
базата данни, ще генерираме връзката автоматично.  

1. Отворете чертеж общини_10.dwg 

2. В Project Workspace при Link Templates натиснете десен клавиш на <имена на общини> и изберете 
Generate Links 

3. В диалоговия прозорец Generate Data Links за Linkage Type изберете Text 

4. За Data Links изберете Create Database Links 

5. За Link Template Value трябва да бъде избрана <имена на общини> 

6. Кореспондиращото поле от базата данни и атрибута на блока се появяват автоматично 

7. За Database Validation изберете Link Must Exist 

Диалоговият прозорец изглежда така: 

 
8. Изберете OK. 

9. На командния ред изберете All. 

10. Натиснете ENTER за да се изберат всички текстови обекти от чертежа. 

11. Връзкат между текстовете и съответните записи от базата данни е осъществена. 

12. Запишете чертежа 
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ИЗПОЛЗВАНЕ НА DATA VIEW ЗА ПОКАЗВАНЕ НА СВЪРЗАНИ ДАННИ 

Сега текстовите обекти от чертежа и  запсите от таблицата са свързани и може да използвате Data View 
за визуализиране на записите от таблицата с данни за общинските центрове и свързаните с тях общини 
от графиката. Ако искате Data View да е винаги отгоре, независимо дали е активен прозорес или не, 
трябва да активирате опцията Keep on Top от Map>> Tools>> Options>> Data Source. 

1. Отворете Data View чрез двойно кликване върху таблицата ОБЩИНИ. 

2. В Data View изберете менюто Highlight  и там маркирайте опциите AutoHighlight и AutoZoom. 

3. Можете да промените мащабния фактор на увеличаване или намаляване на изгледа(zoom scale) като 
от менюто Highlight изберете Zoom Scale и му зададете стойност 20. 

4. Сортирайте в низходящ ред колоната НАСЕЛЕНИЕ НА ОБЩ. ЦЕНТЪР и след това изберете 
първият запис. 

5. В центъра на екрана се появява избраната община с най-голямо население.  

6. От менюто Highlight изберете Highlight Records>>Select Objects. Изберете някой от текстовете на 
чертежа. 

7. В таблицата се засветва записът, свързан към този обект. 

8. Затворете чертежа. 

 

Преглед 
След завършването на тази тема, Вие сте научили следното: 

• Привързване на база-данни към проект 

• Визуализация на записи и полета на таблица от външна база-данни 

• Генериране на връзки между графичните обекти от чертежа и селектирани записи от базата-
данни 

Въпреки, че графичните данни са по използвани за картографски цели, много картографски и ГИС 
приложения изискват визуализация, редакция и представяне на таблични данни като важна стъпка важна 
компнента необходима за географски анализи. Data View осигурява опростен интерфейс за външна база-
данни, който позволява да се свързват записи от таблиците с графичните обекти от чертежа. 



--- примерните файлове с данни можете да намерите на www.uacg.bg/books/autodeskmap --- 90

Тема 11 

Тематично картографиране 
 

Цели 
• Дефиниране на тематичен израз за създаване на тематична карта 

• Дефиниране на група от стойности като основа за тематично картографиране 

• Създаване на легенда 

• Привързване на изображения от други Windows приложения с обекти от картата 

• Визуализация на привързани изображения и документи. 

 

Тематични карти 
Тематичните карти представляват специфичен начин на изобразяване на географските обекти, 
използвайки различни графични елементи и свойства, което прави картите удобни за разчитане и 
онагледяване на конкретни географски обекти или явления. Комбинирането на пространствени графични 
и атрибутни таблични данни в тематична карта е една от най-значимите функции на ГИС. 

Тематичното картографиране е процес на автоматизирано визуализиране на различни характеристики и 
свойства на обектите, правейки информацията по-лесна за възприемане. Това се постига чрез променяне 
на някои от свойствата на обектите като: цвят, тип на линята, ширина, вкарване на символи, текст и 
други. Например, можем да използваме по-голяма точка за показването на градове с по-голямо 
население, или да използваме по-широки линии за да покажем пътищата с натоварен трафик или да 
оцветим в синьо всички тръби по-стари от 20 години. 

Използвайки възможностите на  Autodesk Map, можем да добавим легенда към тематичната карта, за да 
обясним използваните цветове, символи и други промени в обектите използвани в картата. 

При създаването на една тематична карта, първо е необходимо да се определят следните неща: 

• Коя информация искаме да покажем в нашата карта. Например, ако имаме карта на 
пътищата в даден район, бихме могли да визуализираме информация за ширината на 
пътищата, гъстотата на трафика, вида на настилката, посоката на движение или някакви 
други свойства от вътрешни или външни бази данни привързани към пътищата. 

• Как ще покажем тази информация. Например, ако визуализираме информация за ширината 
на пътищата бихме могли да променим ширината на линиите използвани за изчертаване на 
пътя. За да покажем видът на настилката можем да  използваме различни типове линии - 
плътни и прекъснати или пък можем да използваме различни цветове. За да укажем посоката 
на движение по еднопосочните пътища, бихме могли да поставим стрелки. 

Визуализацията на информацията в тематичната карта маже да стане чрез използването на цветове 
(независимо от това дали се отнася за контури, щриховки или запълване), формат на линия ( ширина и 
тип на линията), символи (блокове от съответния чертеж или от други чертежи). 

 

СЪЗДАВАНЕ НА ТЕМАТИЧНИ КАРТИ  

В Autodesk Map предлага три основни начина за създаване на тематични карти: 

• Thematic Wizard - използване на функцията за автоматизирано генериране на тематични 
карти и създаване на легенда, която на базата на свойства на обектите, object data, атрибути 
на блок или стойности от външни бази данни  може да представи географските 
характеристики по различен начин – с различни цветове, типове линии, щриховки, блокове 
или текст. Автоматично се създава и легенда. 
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• Използване на опцията Alter Properties от командата Define Query, която позволява да 
променяме свойства на обектите в зависимост от зададни условия. Възможността да 
дефинираме групи от стойности (Range Tables), в които се дава зависимост между 
променящите се стойности на дадено избрано свойство и някаква характеристика на 
обектите, е удобен начин за генериране на тематични карти. Така дефинираната заявка 
трябва да се изпълни в DRAW режим. 

• Изготвянето на тематични карти може да бъде базирано на обекти от изходните 
чертежи(Object Thematic Query) или на информация от топология (Topology Thematic Query). 
Във втория случай топологията може да се съдържа или в проекта или в някой от 
активираните изходни чертежи. 

В Autodesk Map има възможност за генериране на два типа тематични карти: 

• с непрекъснати данни (Continuous) – данни, които приемат непрекъснати стойности в даден 
интервал и попадат в една категория.  

• с дискретни данни (Discrete) – представят се данни, които заемат точно определени 
(дискретни) стойности и всяка стойност е отделна категория.  

 

Урок 1. Създаване на тематични карти използвайки Thematic 
Wizard 
 Thematic Wizard предоставя по-бърз и по-удобен начин за създаване на тематични карти. 
Autodesk Map предлага и инструмент наречен Thematic Manager, за разглеждане и съставяне на 
тематични карти. Когато се стартира Autodesk Map се вижда етикета Thematic в Project Workspace. От 
етикета се отваря Thematic Manager, който дава достъп до всички теми, това са различни тематични 
карти, които са били създадени и запазени в чертежа. Thematic Manager съдържа също така и работна 
версия на легенда за всяка една карта.  
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Thematic Wizard води през четири стъпки: 

Стъпка 1 

 
 

В стъпка 1 от Thematic Wizard се избира вид на темата, която ще използвате и се определя източника на 
данни. 

ТИП НА ТЕМАТА 

Можете да използвате група от прикрепени чертежи или топология, която е направена в чертежа, като 
източник на данни за тематичната карта. И за двете ( чертежи и топология), се прави заявка за данни, 
като дефинирате един от следните типове тема: 

• Single Value (единична стойност). Темата single value се основава на един атрибут. При този 
вид тема, се прави заявка и се показва един, точно определен вид от данни. Този вид тема се 
използва когато стойността е  точно определена категория в данните. Например, карта на 
обществен парк може да съдържа блокове за различните места за отдих  или карта на 
електрическата мрежа може да показва местоположението на различните видове 
оборудване.  

• Specific Values (точно определени стойности). Темата specific values се основава на 
дискретни стойности. При този тип тема се прави заявка и се показват стойности в 
зависимост от стойностите, които сте дефинирали. Този вид тема се използва когато искате 
да покажете точно определени стойности във вашата карта. Например, училища от тип 
основно, водопроводни тръби с диаметър равен на 12” или площи заети от борови гори. 

• Range of Values (поредица от стойности). Темата range of values се основава на използването 
на непрекъснати данни, като температура, население, цени на имотите. Този вид тема се 
използва за визуализиране на данните с цел сравнение и анализ и изготвяне на картограми. 
Например, можете да разделите цените на имотите в три категории: от 0 до 50000 лв., от 
50000 лв. до 100000 лв. и  над 100000 лв. 

ДРУГИ ПОНЯТИЯ  В СТЪПКА 1 

•  Normalizing (нормализиране) – в някой случаи е необходимо тематичните данни да се 
мащабират или нормализират спрямо друг вид данни. Често е необходимо да се използват 
тематични данни, които се отнасят за площ, дължина, периметър и др. Например, можем да 
нормализираме начина на визуализацията на карта на населението, според размера на 
съответните площи. 

• Ignore Values (игнорирани стойности) – можем да изключим някои от данните, които могат 
да се окажат неподходящи за използване в тематичната карта. Това може да са празни 
полета, специални кодове, като например -99 и др.  

• Grouping Method (метод на групиране) -  методът на групиране определя начина, по който 
данните ще бъдат разделени в групи.  
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• Equal Intervals (равни интервали) - данните се разделят на определен брой групи от 
минималната стойност до максималната. Този метод има неудобството, че може да сложи 
твърде много стойности в един интервал и твърде малко в друг интервал. 

• Quantity (количество) - данните се разделят така,  че всеки интервал да има равен брой 
стойности. Методът е най-подходящ, там където данните са линейни (равномерно 
разпределени). 

• Standard Deviation (стандартно отклонение) - този метод е най-ефективен когато данните 
имат нормално разпределение. Географските данни рядко имат такова разпределение, но пък 
при демографските данни е често срещано явление. 

• Optimal (оптималност) - този метод е итеративен.Използва се при сложно не еднакво 
разпределение на данните и когато точността е по-важна от времето за изчисление. Този 
метод се използва по подразбиране. 

Какъвто и вид тема да изберете, описанието на темата (Theme Description) се променя. 

 

 
 

За да  прикрепите чертежите, които искате да използвате, като източник на данни за вашата карта, трябва 
да кликнете с мишката подчертания текст Source Drawings, за да се отвори диалоговия прозорец Define 
Drawing Set. 

За да дефинирате заявка, трябва да кликнете с мишката подчертания текст Query, за да се отвори 
диалоговия прозорец Define Query. 

Кликването върху подчертания текст Values отваря диалоговия прозорец Thematic Values или Range of 
Values (в зависимост от видът на избраната от нас тема – фиг. 11-4 

За да определите от къде ще вземете данни се натиска бутона […] под Obtain from. И се отваря 
диалоговия прозорец Choose Data Expression. Там избирамте кое ще служи като източник на данни. 
Информацията може да бъде взета от  Properties, Link Templates, Blocks, или Object Data 
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В полето Ignore, можете да изберте стойности които искате да изключите от данните, които смятате, че 
не са подходящи за тематичното картографиране. 

В полето Normalize By, можете да запишее стойност или израз, спрямо който да нормализиране данните, 
които са свързани с други данни. Кликването върху бутона […] отваря диалоговия прозорец Choose Data 
Expression. 

Натискането на бутона Read Data изпълнява дефинираната заявка. След приключване на заявката 
контролите под Data Ranges стават активни, ако сме избрали тема range of values. Ако не сме избрали нея 
се визуализират стойностите на данните. 

Ако не се работи с теми single value или specific values, трябва да изберете една или няколко стойности. 
Но ако използвате range of values, трябва да определите начина, по който ще разделим данните на 
интервали (Group Values By), броя на интервалите (Number). В полето Format as се задава точността на 
данните.С натискането на бутона Find Ranges данните са разделени на интервали според параметрите, 
които сме задали. 

 

Стъпка 2 
В стъпка 2 от Thematic Wizard се определя как да се променят свойствата на обектите избрани за 
включване в тематичната картата. В долната част на диалоговия прозорец се отразява изборът от стъпка 
1 и се предоставя достъп до други прозорци, в които се определя начините на визуализация на данните. 
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Свойствата, които могат да променят са: 

• Промяна на цветът на обекта (object color); 

• Промяна на линейния стил на обекта (object linestyle); 

• Вкарване на блок (block insertion); 

• Добавяне на текст ( add text); 

• Добавяне на щриховка/фон ( add hatch/fill). 

Източникът на данни и видът на темата избрани в стъпка 1, заедно с начина на визуализиране, който сте 
избрали се появяват  в Theme Description. Начините за визуализиране са подчертани (Text и Hatch/Fill в 
примера). При кликването с мишката върху тях се отварят диалогови прозорци, в конкретния пример 
тава са Define Text и Define Hatch. Въведените от параметри в тези прозорци се използват при 
визуализирането на данните. 

Стъпка 3. 
В горната част на диалоговия прозорец на стъпка 3 от Thematic Wizard, се определят начините на 
визуализиране на данните и се въвежда текста за легендата на картата. В по-долната част на прозореца са 
описани направения избор в стъпки 1 и 2. 
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Всяка една от тези стойности може да се промени като кликнем върху съответната клетка и въведем 
новата желана от нас стойност. В колоната Value са определените от предната стъпка интервали. В 
колоната Text е текстът, който ще се изпише, в колоната Hatch - типът на щриховката и в колоната 
Legend  е текстът, който искаме да се появи в легендата. 

 

Стъпка 4.  
В последния прозорец на Thematic Wizard се приключва създаването на тематичната карта като и се 
давам заглавие. Също може да определи видът на обектите, използвани за построяване на легендата. 
Например, ако картата ни показва размер на тръби, по-добре ще е да се избере  линеен тип (Linear) от 
колкото полигонов тип (Polygon). В по-долната част на прозореца са описани всички параметри 
използвани за създаването на картата, по начина на избирането им от стъпка 1 до стъпка 3. 

 
 

Отметката Find Ranges Each Time Theme Is Updated служи, ако искате преизчисляване на интервалите, на 
които са разделени данните всеки път когато се построява картата. 

Отметката Apply changes when finished служи за извеждане на екрана на създадената карта след 
натискане на бутона Finish. 
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Урок 2. Създаване на тематични карти използвайки Thematic 
Query 
За създаване на тематична карта използвайки Thematic Query или Topology Thematic Query от Map>> 
Query, трябва да се премине през следните стъпки: 

 
 

Избиране на обекти (Objects of Interest) - ако е избрана повече от една възможност за избор, обектите 
трябва да отговарят на всички избрани критерии. Например, ако сте избрали и двете Limit To Location и 
Limit To Layers, обектите трябва да бъдат в съответния слой и определеното местоположение. 

• Ограничи по положение (Limit To Location) – при избрана такава опция, натискайки бутона 
Define можете да дефинирате местоположение (location), ще бъдат избрани само обектите, 
които се намират в зададеното от вас местоположение. 

• Ограничи по слоеве (Limit To Layers) – при избрана такава опция, натискайки бутона Layers 
можете да определите в кои слоеве трябва да са обектите за да бъдат избрани. 

• Ограничи по блокове (Limit To Blocks) – при избрана такава опция натискайки бутона 
Blocks, можете да дефинирате в кой блок трябва да са обектите за да бъдат избрани. 

 

Тематичен израз (Thematic Expression) - трябва да се определи кое свойство или привързана информация 
ще използвате за да моделирате избраните вече обекти. Моделирането може да стане въз основата на 
следните критерии: 

• Свойства на графичните обекти (property) – площ, височина, слой и др. 

• Вътрешна база данни (Object data) – данни съхранявани в: блокови атрибути, object data 
таблици и database link. 

• Външна база данни (SQL) – данни съхранявани във външна база данни. 

 

Параметри на визуализацията (Display Parameters)- тук трябва да се  определи как точно да се променят 
обектите. 

• Display properties – Избира се как да се визуализират данните. Можете да покажете 
различните диапазони на данните използвайки различни цветове, фонови оцветявания, 
формати на линии, символи (блокове) или текст. 

• Range Division – Тук трябва да определите дали данните са дискретни или непрекъснати. 
Дискретни са данни, които могат да заемат точно определени стойности и всяка стойност е 
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отделна категория. Непрекъснати са данни, който могат да приемат всякакви стойности в 
даден интервал и попадат в една категория. 

• Define бутона - отваря диалоговия прозорец Thematic Display Options, където можете да 
определите какви да са измененията на обектите за всеки диапазон (при непрекъснати 
данни) или за всяка възможна стойност (за дискретни данни). Това става посредством 
дефинирани от вас редове (Ranges). Дефинирането на един ред става като се натисне бутона  
Add, което отваря диалоговия прозорец Add Thematic Range и се въведат съответните 
стойности. 

 

 
Можете да добавите и легенда към тематична карта. Размера на символите и отместванията им са 
абсолютни стойности и те трябва да са съобразени с мащаба на картата. За отместването (разстоянието), 
обикновено се приема половината или повече от големината на символите. Това, се въвеждате в реда 
Desc в Object или Topology Thematic Range диалогови прозорци, ще се появи на всеки ред от легендата. 
Легендата ще има толкова елемента, колкото  редове сте дефинирали . 

В този прозорец определяте в кой слой да бъде легендата. Можете да изберете точката на вмъкване, 
начинът на подреждане на елементите в легендата: възходящ или низходящ ред. Определят се още и 
параметрите на етикетите на легендата като стил, височина, отстояние.  

 
Options 

• Load бутона позволява зареждането на направена и запазена заявка; 

• Save бутона позволява запазване на съответната заявка с цел повторното й използване. 
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Разликата между Thematic Query и Topology Thematic Query е в начина на избиране на обектите. При 
Topology Thematic Query обектите се избират въз основа на направените пространствени връзки между 
обектите. Всички други стъпки са както при Thematic Query. 

 

Създаване на тематични карти използвайки Property Alternation опцията в Define 
Query командата. 
Използвайки property alternation, можем да променим много от свойствата на обектите получени в 
резултат на дефинирана от нас заявка.Свойствата на обектите, които можем да променяме са цвят, слой, 
име на блока, дебелина на линията, добавяне на текст към обекта и др. 

 
 

Property Alternation изисква изпълнението на следните три стъпки: 

• Дефиниране на заявка за получаване на обектите, които искаме да променим; 

• Създаване на property alternation дефиниция; 

• Изпълняване на заявката в Draw режим. Промяна на свойствата не може да се използва в 
режимите Preview и Report; 

 

Current Property Alterations това е  списък на всички дефинирани промени на свойствата на обектите 
(Property Alterations). 

Edit бутона копира избрания израз в секцията expression, където можем да го променим. 

Delete бутона изтрива селектирания израз. 

Clear List бутона премахва всички изрази от Current Property Alterations. 

 

SELECT PROPERTY ОПЦИИ 

Тук се избират свойствата на обектите, които искате да промените. Можете да изберете едно от 
предлаганите свойства (цвят, мащаб, дебелина и др.) или да натиснете бутоните Text или Hatch. 

Text бутона – при кликване с мишката върху него се отваря диалоговият прозорец Define Text, където 
можете да определите точно текста, който искате да добавите,  неговата височина, точка на вмъкване, 
стил, слой и завъртане. 

Hatch бутона – при натискането му се отваря диалоговият прозорец Hatch Options, където точно се 
определя видът на щриховката, която искате да добавите. 
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Expression опции - използва се за създаване или променяне на изразите, които определят как да се 
променят свойствата на обектите. 

За промяна на вече съществуващ израз, трябва да го изберем от Current Property Alterations списъка, и да 
натиснем бутона Edit. След като приключим с променянето на израза се натиска бутонът Update. 

За създаване на нов израз, изразът се въвежда в Expression кутията. Може да използвате бутоните Values, 
Property, Data и SQL, за да се улесните при съставянето на израза. След което се натиска бутонът Add. 

Всеки израз трябва да съдържа свойството, което искате да промените и начинът, по който би трябвало 
да се промени. За променяне на обекти в зависимост от това къде попадат в даден диапазон от стойности, 
трябва да изберете съществуваща или да създадете нова диапазо на Range таблица използвайки бутона 
Ranges. Натискането на бутона Range отваря прозореца Define Range Table. 

 

 
 

Тук можете да дефинирате нова таблица или да редактирате вече създадена такава. 

 

ВЪЗМОЖНИ ПРОБЛЕМИ 

Може да не получите такава тематична карта, каквато сте очаквали. Това може да се дължи на 
неправилно дефинирани редове или данни не са включени в съответната заявка. Убедете се, че ползвате 
коректния тип данни (object данни или записи от външна БД) и те се намират във вярната таблица. Не 
забравяйте да използвате командата ZOOM EXTENTS, за да визуализирате всичко върху екрана. Може 
да проверите коректността на привързаните (attached) dwg чертежи, като изпълните с тях заявка в режим 
Preview. За да изтриете това Preview, използвайте команда REDRAW. Ако не можете да видите 
легендата, може би сте я напривили много малка или сте я поставили с непълни координати. Използвайте 
ZOOM EXTENTS и в прозорец Thematic Legend Design оправете височината на съдържаниета на 
легендата. Ако още имате проблеми с легендата, запазете параметрите и използвайте команда Quick 
View или дефинирайте заявка в режим Preview, за да видите големината и местоположението и. 
Използвайте опцията Pick, за да поставите легендата на желаното място. 
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Упражнение 1. Създаване на тематична карта, която показва 
водопроводните тръби с различен диаметър. 
 
В това упражнение ще създадете тематична карта, представяща тръбите с различен диаметър в различен 
цвят и дебелина на линиите. Чертежът е ВиК.dwg. Данните за диаметъра на тръбите се съхраняват в 
object data таблицата ВОДОПРОВОД. 

1. Отворете нов чертеж 

2. Прикрепете чертежа ВиК.dwg 

3. С десен бутон върху ВиК.dwg дайте Zoom Extents 

4. Кликнете върху Thematic менюто (в дясно на Project workspace). С десен бутон на мишката върху 
полето на  Project workspace добавете Add New Theme за да стартирате Thematic Wizard 

5. За тип на тематичната карта изберете Specific Values from Source Drawings 

6. За source drawing изберете чертежа ВиК.dwg. В общия случай може да сте прикрепили повече от 
един чертеж, което налага допълнително да се декларира кой чертеж ще използвате за Вашата 
тематична карта 

7. През активната дума query се отвяря диалоговия прозорец Define Query, където се задават 
селектиращите параметри. В случая е достатъчно да изберете за Location>> All и за Property>> Layers 
изберете слоя водопровод. С OK излезте от прозореца Define Query 

8. За дефиниране на стойностите необходими за изготвяне на тематичната карта натиснете values за да 
отворите диалоговия прозорец Thematic Values 

9. От Obtain from… изберете Object Data>> ВОДОПРОВОД>> DIAMETER и OK за потвърждение – 
фиг. 11-13 

 
 

 

10. От Ignore задайте опцията null;0 за игнориране на празни записи или 0 за диаметъра на тръбите 

11. Посредством бутона Read data прочетете дефинираните данни, които ще се появят в полето Select 
specific values, където може да изберете кои стойности на диаметъра ще участват в тематичната карта 
и да видите какъв е техния брой. Диалоговия прозорец Thematic Values трябва да изглежда по 
следния начин: 
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12. С бутона Next преминете към стъпка 2 от Thematic Wizard 

13. Селектирайте опциите Alter object color и Alter object line style, с което избирате кой свойства на 
графичните обекти ще променяте в тематичната карта, в случая ще промените освен цвета и 
дебелината 

14. С бутона Next преминете към стъпка 3 от Thematic Wizard 

15. Цвета на тръбите може сами да дефинирате, а може да използвате готови цветови палитри от Ramp, в 
случая удачно е да използвате hydro палитрата. 

16. За дебелина на тръбите от line style, дефинирайте за всяка дебелина съответната стойност в опцията 
width от Alter Line Format прозореца. Диалоговия прозорец на стъпка 3 трябва да изглежда така: 

 
17. С бутона Next преминете към финалната стъпка 4 от Thematic Wizard 

18. За заглавие на тематичната карта напишете ДЕБЕЛИНА НА ВОДОПРОВОДНИТЕ ТРЪБИ 

19. Селектирайте опцията Apply changes when finished за да отразят промениете в настройките, ако има 
такива и натиснете Finish. 

20. Autodesk Map генерира тематична карта, която изобразява водопроводните тръби в различен цвят и 
дебелина в зависимост от техния диаметър. С двойно кликване върху заглавието на картата в Project 
workspace отворете отново Thematic Wizard за съответната тематична карт и променете някои от 
параметрите за да видите как това ще се отрази на картата.  
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Урок 3. Показване на асоцирани с графичните обекти 
документи. 
 
Autodesk Map дава възможност за привързване на документи (таблици, графики, изображения и др.) от 
други Windows приложения, към графичните обекти и последващо показване на тези документи. 
Имената на документите могат да се опишат или като object data  или като запис във външна база данни. 

За да можете да привържете и покажете такива документи от среда на Autodesk Map, трябва да 
изпълните следните стъпки: 

Дефиниране на object data таблица с поле, в което ще се записват имената на документите; 

• Попълване на  таблицата като привързвате съответния запис към даден обект; 

• Дефиниране на Windows приложението, в което документа може да се разгледа; 

• Показване на документа, асоцииран с избран обект от чертежа с опцията View Associated 
Document от менюто Object Data.     

 

Упражнение 2. Асоцииране на документи с обекти от 
чертежа. 
  
дефиниране на object data таблица 

1. Отворете чертежа ВиК_11.dwg. 

2. Създайте нова object data таблица с име “асоцирани_документи”. 

3. Дефинирайте поле в таблицата по следния начин: 

 
4. Добавете полето и затворете диалоговите прозорци. 

 

привързване на записи от таблицата към обекти от чертежа 

1. От менюто Map изберете Object Data >>Attach/Detach Object Data. 

2. Изберете таблицата “асоцирани_документи”. 

3. Изберете полето “асоцирани изображения” 

4. За value въведете точното име на растерното, което искате да привържете – канал1. 

5. Изберете Attach to Objects и изберете някои от канализационните тръби и натиснете Enter. 

 

дефиниране на приложение, с което да се разглежда документа (Document Viewer) 

1. От менюто Map изберете Object Data и оттам - Define Document View. 

2. За Name въведете IMAGE_VIEWER. 

3. За Description въведете “АСОЦИРАНА СНИМКА НА КАНАЛИЗАЦИОННА ТРЪБA”  

4. Натиснете Expression и изберете Data 

5. В Select Data изберете Object Data и “асоцирани_документи” за таблица 
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6. Изберете OK 

7. Въведете пътя до файловете на диска (Например: C:\Training MAP\DATA\) 

8. Въведете .jpg в Ext.. Това е разширението на файловете със снимки 

9. В Command Line опишете пътя до съответното Windows приложение, което ще се стартира за 
показване на документа. В случая намерете пътя до C:\Program Files\Corel\Corel Graphics 
12\Programs\CorelPP.exe 

Диалоговият прозорец изглежда така: 

 
10. Изберете Add за да добавите тази дефиниция и след това – OK. 

 

показване на документа от среда на Autodesk Map 

1. От менюто Map изберете Object Data и оттам – View Associated Document. 

2. Изберете някоя от канализационните тръби, асоциирани с документа. 

3. Corel PHOTO-PAINT се зарежда автоматично, показвайки файл с име канал1.jpg. 

4. Затворете Corel PHOTO-PAINT. 

5. Запишете и затворете чертежа. 

 

Преглед 
След завършването на тази тема, Вие сте научили следното: 

• Да изработвате тематични карти, представяйки привързаните количествени или качествени 
данни към графичните обекти посредством промяна на свойствата на обектите – цвят, тип и 
дебелина на линията, знакови системи от блокове, надписи, фоново оцветяване и др. 

• Към графичните обекти могат да бъдат привързвани документи и изображения от други 
Windows приложения и да бъдат показвани или стартирани от от самия чертеж 
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Тема 12 

Създаване и използване на топология 
Под топология ще разбираме: процедура за явно дефиниране и съхраняване на връзките между точки, 
линии (полилинии) и полигони. Една от главните разлики между Автоматизираните Системи за 
Проектиране (CAD) и ГИС системите, е че първите не подържат топологични отношения. Именно 
топологията е базата, на която могат да се извършват пространствени анализи. 

 

Цели 
В края на тази тема, Вие ще: 

• Бъдете запознати с поддържания топологичен модел в Autodesk Map 

• Можете да създавате, радактирате и анализирате различните типове топологии 

• Можете да прилагате различни топлогични анализи 

 
Урок 1: Въведение в топологичния модел на Autodesk Map 
Общо за топологията 

В Autodesk Map  се поддържат три типа топологии: 

• точкова (node): определя взаимовръзките между определени точкови обекти в графичния модел 
(в терминологията на поддържания модел на данни са известни като възли или nodes). Често се 
използва съвместно с другите два типа. 

• мрежова (network): определя взаимовръзките между определени свързани линейни сегменти (в 
терминологията на поддържания модел на данни са известни като links), формиращи линейна 
мрежа. Линейните сегменти могат да свързват възли. 

• полигонова (polygon): дефинира полигони представящи площни обекти и формирани от 
взаимосвързани линейни сегменти.  

Горните три типа топологии могат да се използват за анализ на взаимовръзките. между точки, линии и 
площи, представящи различните типове географски обекти. 

Данните от създадените топологии се съхраняват в съответния чертожен файл, във вътрешни (object data) 
таблици. Поддържаният модел на данните позволява даден графичен обект да участва в произволен брой 
топологии. Това обаче не означава, че се създават нови графични обекти, а само съответните вътрешни 
таблици. 
 
Преди да създадете топология, трябва да сте сигурни, че данните НЕ съдържат грешки в геометрията си 
(например: незатворени контури или стърчащи линии), т.е. прилагане на Drawing Cleanip опциите. Ако 
такива грешки съществуват, топологията не може да се създаде или ще е непълна и некоректна.  
Топология се създава от Map>>Topology>>Create…  

 

Точкова топология 
Възлите са независими точки в цифровия модел. Най-простата форма на възел е точков обект, но те 
могат да се представят и като обекти, притежаващи характеристиката точка на вмъкване (например: 
текст или блокове). Освен това, друга неграфична информация може да се привърже към даден възел, 
като например: атрибути на блок, данни във вътрешни таблици, или свързани записи към външни бази 
данни. Атрибути към блок е може би най-разпространеният начин за привързване на повече информация 



--- примерните файлове с данни можете да намерите на www.uacg.bg/books/autodeskmap --- 106

към даден възел. Може да ползва Map>>Database>>Generate Links (команда ADEGENLINK), за да се 
създадат данни във вътрешни таблици или връзки с външни бази данни, от дефинирани атрибути към 
блок в даден чертожен файл. 

Топологията се създава в две стъпки: избор на тип Node (секция Topology type), име и описание на 
създаваната топология 

 

 
 

и избор на възлите участващи в топологията 

 

 
 
Името на топологията може да е до 17 символа включително, без да включва празни интервали. 
Въвеждане на описание не е задължително, но е желателно. 

Изборът на възлите, може да стане автоматично или ръчно (опция Select manually) в зависимост от 
слоевете, в които са разположени и/или по име на дефинирани блокове. Възможно е изолзването на 
филтри (т. нар. Wild-card characters). Със * се означава използване на всички слоеве и/или  блокове. За 

избор от списък, със слоеве или блокове се използват бутоните  или . 

Информацията за този тип топология, се съхранява в следната вътрешна таблица: 

 Име топология Вътрешна таблица Поле в таблицата 
Име_топология TPMNODE_Име_топология ID 

 
където: за всеки възел, данните се съхраняват в отделен запис (ред). Името на таблицата започва със 
служебното TPMNODE_. При създаването си, за всеки възел се определя (автоматично от системата) 
уникален идентификатор (УИ), който се съхранява в поле ID. 
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Линейна топология 
Мрежовата топология се състои от взаимосвързани линейни сегменти. Линейният сегмент (link) 
представлява линеен обект (с произволна форма и произволен брой подробни точки), като в началната и 
крайна точки могат да се формират възли. Подробните точки (в терминологията на поддържания модел 
на данни са известни като върхове или vertices), определят неговата форма. С помощта на формираните 
възли могат да се извършват различни мрежови анализи. 

Най-простият пример за сегмент е линия, но дъги или отворени полилинии също могат да са сегменти.  

Топологията се създава в четири стъпки: избор на тип Network (секция Topology type), име и описание на 
създаваната топология; избор на участващите линейни сегменти; избор на участващите възли и 

създаване на нови възли. 

Първата стъпка, в частта си за име и описание на 
създаваната топология, е идентична с тази на 
точковата топология. 

 

 

 

 

Втората стъпка включва избор на участващите в 
топологията линейни сегменти. Изборът, може да 

стане автоматично или ръчно (опция Select 
manually) в зависимост само от слоевете, в които 
са разположени линейните обекти. 

Третата стъпка е избор на участващите в 
топологията възли. Напълно идентична е с тази на 
точковата топология. 

 

 

 

 

 

Четвъртата стъпка дава възможност за формиране на нови възли в крайните точки на свързаните 
сегменти. Потребителят задава слой за разполагане на новите възли, както и формата на тяхното 
изобразяване (обект ACAD_POINT или блок с помощта на бутон Browse…). 

 
 
Информацията, за този тип топология, се съхранява в следната вътрешна таблица: 
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Име топология Вътрешна таблица Поле в таблицата 
Име_топология TPMLINK_Име_топология ID 

START_NODE 
END_NODE 
DIRECTION 
DIRECT_RESISTANCE 
REVERSE_RESISTANCE 

където: за всеки сегмент, данните се съхраняват в отделен запис (ред). Името на таблицата започва със 
служебното TPMLINK_. При създаването си, за всеки сегмент се определя (автоматично от системата) 
УИ, който се съхранява в поле ID. Освен това (за всеки сегмент) таблицата съхранява данни за:  

- УИ на началния и краен възел (полета START_NODE и END_NODE). 

- стойност на посока на движение (поле DIRECTION). Тази стойност определя възможната посока 
за движение в дадения сегмент. Стойностите са три, както следва: 

▪ 0 (нула) : движението е възможно в двете посоки на сегмента. 

▪ 1 (едно) : движението е възможно в посоката на създаване на топологията за дадения сегмент. 

▪ -1 (минус едно) : движението е възможно в посока обратна на създаване на топологията за 
дадения сегмент. 

- стойности, налагащи допълнителни ограничения и характеризиращи устойчивостта 
(съпротивлението) на движението (полета DIRECT_RESISTANCE и REVERSE_RESISTANCE). 
DIRECT_RESISTANCE е стойността в посоката на създаване на топологията за дадения сегмент. 
REVERSE_RESISTANCE е стойността в посока обратна на създаване на топологията. В даден 
сегмент двете стойности могат да имат различни стойности. По подразбиране, стойността за 
двете полета е равна на дължината на дадения сегмент (в мерните единици на проекта). 

При формиране на нови възли, информацията се съхранява в следната вътрешна таблица: 

Име топология Вътрешна таблица Поле в таблицата 
Име_топология TPMNODE_Име_топология ID 

RESISTANCE 

където: стойността на поле RESISTANCE налага допълнително ограничение и характеризиращи 
устойчивостта (съпротивлението) на дадения възел. Тези стойности се използват при различните 
мрежови анализи.  

Полигонова топология 
Този тип топология може да се разглежда като разширение на линейната, като дефинира площно 
базирани взаимовръзки. Всеки площен обект формира полигон, който се състои от поредица линейни 
сегменти. Всеки полигон има т.нар. центроид (centroid), представляващ точка или блок разположена 
вътре в полигона и съдържащ информацията за площта, която обхваща (включително образуващите го 
линейни сегменти). Пресичащи се линейни сегменти могат да формират възли, в точките на пресичане. 
Един полигон може да включва в себе си произволен брой от т.нар. острови. Не може да се създаде 
полигонова топология от графичните примитиви: елипси и затворени полилинии, имащи обща страна с 
други полигони. Затова затворените полилинии трябва да се разпаднат (команда EXPLODE).  

Преди създаването на топологията, всички грешки от геометрия трябва да са отстранени. 

Топологията се създава в седем стъпки: избор на тип Polygon (секция Topology type), име и описание на 
създаваната топология, избор на участващите линейни сегменти; избор на участващите възли, създаване 
на нови възли, избор на центроиди, формиране на нови центроиди и избор на маркери за визуализиране 
на грешки. 
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Първата стъпка, в частта си за име и описание на създаваната топология, е идентична с тази на другите 
топологии. 

Втората стъпка е идентична с тази на линейната топология. 

Третата стъпка е идентична с тази на точковата топология. 

Четвъртата стъпка е идентична с тази на линейната топология. 

Петата стъпка включва избор на центроидите, които трябва да участват в топологията. Изборът на 
последните е напълно идентичен с възможностите за избор на възли (описан в точковата топология). 

Шестата стъпка формира нови центроиди в площните обекти, които не съдържат такива (т.е. неизбрани 
при предишната стъпка). При създаването на липсващите центроиди се посочва слой и изобразяване по 
начин, идентичен с формирането на нови възли (описан в линейната топология). 

Седмата стъпка позволявава задаването на параметри за визуализиране на допуснати грешки в процеса 
на създаване на топологията. В секцията Marker parameters (диалогов прозорец Create Polygon Topology 
– Set Error Markers), се задава дали да се визуализират грешките (опция Highlight errors) и тяхната 
големина (опция Mark errors with blocks) в % от текущия екран. В секцията Missing centroids (диалогов 
прозорец Create Polygon Topology – Set Error Markers), се задават формата (измежду следните 
геометрични фигури: ромб, осмоъгълник, квадрат и триъгълник)  и цвета (измежду 256 индексирани 
цвята) на съответната грешка.  
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Информацията за този тип топология, се съхранява във вътрешни таблици поотделно за центроидите и 
линейните сегменти. 

В таблицата за центроидите се съхранява следната информация: 

Име топология Вътрешна таблица Поле в таблицата 
Име_топология TPMCNTR_Име_топология ID 

AREA 
PERIMETER 
LINKS_QTY 

където: за всеки центроид данните се съхраняват в отделен запис (ред). Името на таблицата започва със 
служебното TPMCNTR_. При създаването си, за всеки центроид се определя (автоматично от системата) 
УИ, който се съхранява в поле ID. Освен това (за всеки сегмент) таблицата съхранява данни за:  

- площта на полигона (поле AREA), в мерните единици на проекта. 

- периметъра на полигона (поле PERIMETER), в мерните единици на проекта. 

- брой линейни сегменти, формиращи дадения полигон (поле LINKS_QTY). 

Центроидите служат и за връзка между атрибутните и графични данни. 

В таблицата за линейните сегменти се съхранява следната информация: 

Име топология Вътрешна таблица Поле в таблицата 
Име_топология TPMLINK_Име_топология ID 

START_NODE 
END_NODE 
DIRECTION 
DIRECT_RESISTANCE 
REVERSE_RESISTANCE 
LEFT_POLYGON 
RIGHT_POLYGON 

където: първите шест полета са идентични с тези, вече обяснени при линейната топология. Освен това (за 
всеки сегмент) таблицата съхранява данни за:  

- УИ на левия полигон (поле LEFT_POLYGON), намиращ се в ляво спрямо посоката от началния 
към крайния възел на дадения сегмент 
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- УИ на десния полигон (поле LEFT_POLYGON), намиращ се в дясно спрямо посоката от 
началния към крайния възел на дадения сегмент. 

При формиране на нови възли, информацията се съхранява във вътрешна таблица идентична с тази, вече 
обяснена при линейната топология.  

При създаването на трите типа топологии, не се създава нова геометрия, но се формират данни, 
организирани във вътрешни таблици към възел, линеен сегмент или полигонов обект в топологията.  

За данни, към които има заявки и се взимат от изходен чертожен файл, може да се запише обратно 
топологичната информация и след това да се запише проекта. За да използвате пак топологията, отваряте 
чертожния файл на проекта, като е необходимо изходните чертожни файловете да са прикачени и да са 
активни. За топология създадена в текущ чертожен файл, без да има заявки към данните, просто се 
записва текущия такъв. 

 

Упражнение1. Създаване на топология  
В това упражнение ще създадете трите вида топологии. Създадените топологии, ще използвате в 
следващите упражнения от тази глава. 

Цифровите данни отразяват извършените технически дейности по възстановяване собствеността на 
земеделските земи. Атрибутните кадастрални данни се съхраняват във външна база данни. 

Преди създаването на топологиите, ще прикачите външната база данни, след което ще генерирате връзка 
между графичните обекти (имоти) и техните атрибути (кадастрални данни). 

 
ПРИКАЧВАНЕ НА ВЪНШНА БАЗА ДАННИ 

 
1. От учебната директория, отворете чертожен файл Кадастър.dwg. 

2. Ако Project Workspace не е отворен, го отворете (Map>>Utilities>>Project Workspace). 

3. Отворете Windows Explorer, така че ясно да се вижда Project Workspace на текущия чертожен 
файл. Отидете в учебната директория, изберете MS Access базата данни – Кадастър.dwg и я 
“пуснете” в Project Workspace. В резултат на това действие, външната база данни ще се зареди в 
текущия проект (секция Data Sources). Ако изберете някоя таблица (от секция Tables), то 

нейното съдържание може да се види (и при необходимост да 
се редактира) в диалоговия прозорец Data View. 

 
 
 
 
 
 
 
Сега ще генерирате връзка между графичните обекти и техните 

атрибутни данни, по уникален номер на контур (съгласно структурата на ФРЗ-Единен Формат). 

СЪЗДАВАНЕ НА LINK TEMPLATE  

4. От секцията Link Templates на Project Workspace, след натискане на десен бутон на мишката, 
изберете Define Link Template…В диалоговия прозорец Define Link Template въведете следното 
оказано на фигурата и накрая натиснете бутон OK. Така дефинираната връзка, ще се появи в 
секция Link Templates. 
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ГЕНЕРИРАНЕ НА ВРЪЗКА МЕЖДУ ГРАФИКА И АТРИБУТИ 

Преди да генерирате самата връзка, с помощта на предварително създаден филтър, ще визуализирате на 
екрана само слоевете, съдържащи имотните граници (всички слоеве съдържащи в името си суфикса 
“CADASTER – ГРАНИЦА” и идентификаторите на имотите (слой “Идентификатор CADASTER”). 

1. Извикайте диалогов прозорец Layer Properties Manager (от Format>>Layer…) и в секция Named 
layer filters изберете, както следва: 

 

 
 

2. Изберете името на произволен слой (от появилите се), натиснете десен бутон на мишката и 
изберете опцията Select All. Замразете всички слоеве, като изберете кой да е знак, в колона 
Freeze in All VP и натиснете бутон OK (за да потвърдите появилото се съобщение) и пак 
натиснете бутон OK. В резултат на тези действия, се показват само имотни граници и  
идентификаторите на имотите. 

 

 

 

 

3. Изберете дефинираната в т.4 
връзка ВръзкаИмоти (секцията Link Templates на Project Workspace). след натискане на десен 
бутон на мишката, изберете Generate Links…В диалоговия прозорец Generate Data Links, 
въведете: 
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4. след което натиснете бутон OK. 

5. За Block objects to generate from: Select / <All>: (от командния ред) изберете опцията по 
подразбиране (All)  с натискане на Enter. Започва генерирането на връзките, като накрая (в 
командния ред) се появява: 

   
 
СЪЗДАВАНЕ НА ТОПОЛОГИЯ ОТ ТИП ПОЛИГОН  

От секция Topologies на Project Workspace, след натискане на десен бутон на мишката изберете 
Create…Последователно, в стъпките за създаване на полигонова топология, въведете: 

1. В Topology Type: за Topology type – Polygon, за Topology name: - Кадастър, за Topology 
description: описание на топологията (не e задължително). Натиснете бутон Next>. 

2. В Select Links: при избрана опция Select all, изберете бутон  (Select Layers) и от диалогов 
прозорец Select Layers, изберете всички слоеве завършващи на “CADASTER – ГРАНИЦА” 
(общо 4), след което изберете бутон Select. Натиснете бутон Next>. 

3. В Select Nodes: приемете опциите по подразбиране и натиснете бутон Next>. 

4. В Create New Nodes: приемете опциите по подразбиране и натиснете бутон Next>. 

5. В Select Centroids: при избрана опция Select all, в секция Block names: изберете 
ИдентификаторCADASTER. Натиснете бутон Next>. 

6. В Create New Centroids: въведете:  

 

 
и натиснете бутон Next>.  

7. В Error Markers: въведете: 
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и натиснете бутон Finish. 

8. Натиснете бутон OK, за да потвърдите наличието на 3 полигона от тип Sliver, след което 
топологията е създадена (вижте изписаното в командните редове!). 

 
9. Новосъздадената топология се показва в секцията Topologies на Project Workspace.  

 
СЪЗДАВАНЕ НА ЛИНЕЙНА ТОПОЛОГИЯ 

Първо, ще визуализирате, двата слоя съдържащи данните за съществуващите електропроводи. Извикайте   
диалогов прозорец Layer Properties Manager (от Format>>Layer…) и въведете, както следва: 

1. От секция Named layer filters, изберете филтър Електропроводи, след което изберете опция 
Invert (filter и замразете всички слоеве. Потвърдете с OK появилото се съобщение. 

2.  Размаркирайте опцията Invert filter и размразете двата слоя. Накрая натиснете бутон OK. На 
екрана, трябва да се появят само електропроводите. 

3. От секция Topologies на Project Workspace, след натискане на десен бутон на мишката изберете 
Create…Последователно, в стъпките за създаване на линейна топология, въведете: 

4. В Topology Type: за Topology type – Network, за Topology name: - Електропроводи, за Topology 
description: описание на топологията (не e задължително). Натиснете бутон Next>. 

5. В Select Links: при избрана опция Select all, изберете бутон  (Select Layers) и от диалогов 
прозорец Select Layers, изберете всички слоеве завършващи на “CADASTER” (общо 4), след 
което изберете бутон Select. Натиснете бутон Next>. 

6. В Select Nodes: приемете опциите по подразбиране и натиснете бутон Next>. 

7. В Create New Nodes: приемете опциите по подразбиране и натиснете бутон Finish. 

8. Топологията е създадена (вижте изписаното в командните редове!). 

    
9. Новосъздадената топология се показва в секцията Topologies на Project Workspace.  
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СЪЗДАВАНЕ НА ТОЧКОВА ТОПОЛОГИЯ 

1. Преди създаването на тази топология, ще визуализирате слоевете, съдържащи данните за 
опорната и работна геодезическа основа (ОРГО). Извикайте диалогов прозорец Layer Properties 
Manager (от Format>>Layer…) и въведете, както следва: 

2. От секция Named layer filters, изберете филтър Show all layers, след което замразете всички 
слоеве с изключение на: 0 (текущ слой), всички слоеве съдържащи в името си префиксите 
“Трайно стабилизирана” (3 слоя) и “Триангулачна точка на терена” (3 слоя). 

3. Натиснете бутон OK. На екрана, трябва да се появят само точките от ОРГО. 

4. От секция Topologies на Project Workspace, след натискане на десен бутон на мишката изберете 
Create…Последователно, в стъпките за създаване на точкова топология, въведете 

5. В Topology Type: за Topology type – Node, за Topology name: - ОРГО, за Topology description: 
описание на топологията (не e задължително). Натиснете бутон Next>. 

 

 

 

 

 

 

•  

•  

 

6. В Select Nodes: при избрана опция Select all, изберете бутон  (Select Layers) и от диалогов 
прозорец Select Layers, изберете всички слоеве с префекси  “Трайно стабилизирана” (3 слоя) и 
“Триангулачна точка на терена” (3 слоя), след което изберете бутон Select. Натиснете бутон 
Finish. 

7. Топологията е създадена (вижте изписаното в командните редове!). 

8.     
9. Новосъздадената топология се показва в секцията Topologies на Project Workspace. 

10. Запишете проекта (в директорията с учебните данни) с името Кадастър-топология.dwg и 
затворете проекта. 
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Урок 2: Администриране на топология 
Администрирането на създадена топология се извършва от Map >> Topology >> Administration или от  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Project Workspace, избираме желаната топология и след десен бутон на мишката се избира Administration. 
Функциите Load Topology и Unload Topology се използват, защото се работи само с една топология. 
Когато се отваря чертожен файл, създадените топологиите в него не се зареждат.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Функцията Statistics  се използва, за да се визуалира определена информация за дадена топология (в 
съответствие с нейния тип). 

     или    

Останалите функции (Delete, Rename, Audit, Complete и Recreate), ще бъдат обяснени в следващия урок. 
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Урок 3: Редактиране на топология 
За редактиране на съществуваща топология, може да се ползват две възможности: 

• Редактиране на геометрията директно, с команди като Erase, Move, Copy или Stretch. След това 
се създава топологията отново; 

• Използване на командите за топологично редактиране.  

Първата възможност се препоръчва, когато се налагат ограничени промени в геометрията на обектите, 
влизащи в дадена топология. След това топологията може да се изтрие с командата Delete 
(Map>>Topology>>Administration или от Project Workspace, избираме желаната топология и след десен 
бутон на мишката се избира Administration), за да се създаде нова със същото или с различно име. Като 
недостатък може да се отбележи възможна загуба на данни. 

Втората възможност предполага използването на командите за топологично редактиране геометрията на 
обектите влизащи в дадена топология: 

      или  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Както се вижда, командите за топологично редактиране се различават, в зависимост от съответния тип 
топология. 

При редактиране на топология, топологичните данни и геометрия трябва да бъдат заредени в текущия 
проект. В даден момент може да бъде редактирана само една топология и от един потребител (при 
многопотребителски достъп). При зареждане, всяка топология се проверява за пълнота и коректност, но 
само по отношение на топологичните данни (без геометрията). По този начин се регистрират всички 
проблемни (непълни) обекти. Това е така, защото само “пълни” обекти подлежат на редактиране. 

Ако се добавят нови обекти към създадена топология, тогава текущият чертожен файл трябва да е 
същият, в който е създадена тази топология. Ако топологията е създадена в изходен чертожен файл, за 
добавяне на обекти е необходимо директното отваряне на последния. За предпочитане е слоят, съдържащ 
обектите, предмет на дадената топология, да бъде текущ. По този начин новите обекти ще имат същите 
характеристики като тези влизащи в създадената топология. 

Редактиране на възел 

В точкова топология може да се премества произволно. В линейна или полигонова топологии може да се 
премества само в начална/крайна точка на даден линеен сегмент. При преместване се проверява новото 
местоположение. При точкова топология, ако на същото място има вече формиран възел, се извежда 
съобщение кой от двата да се запази. При линейна или полигонова топологии се извежда съобщение за 
евентуално свързване на сегменти и с кой възел да стане това. 
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При необходимост, един възел може да се изключва или добавя към дадена топология. В първия случай 
топологията се изключва (Unload Topology), точковия обект или блока (представящ съответния възел) се 
изтрива, след което топологията се зарежда отново (Load Topology). Във втория случай първо се създава 
точковия обект (като блок, точка или пресечна точка от два чертожни примитива), след което, ако се 
работи с: 

• точкова топология, се използва опцията Add Node (след натискане десен бутон на мишката върху 
името в Project Workspace). Обръщаме внимание, че не може да се използва опцията Insert Node. 

• линейна или полигонова топология, се използва командата MAPAN от командния ред. 

Ако възлите са създадени като ACAD_POINT, може да се променя начина на изобразяване на последните, 
според стойността на системната променлива PDMODE (команда DDPTYPE).   

 

Редактиране на линеен сегмент 

Възможни са следните случаи: 

• промяна местоположението на даден линеен сегмент. 

• промяна местоположението на възел в началото/края на линеен сегмент. И тук важи изложеното 
по-горе за редактиране на възел. Ако се избере линия или дъга,  то последните се конвертират в 
полилинии. 

• обединяване на два сегмента, чрез премахване на общия възел или т. нар. “псевдо” възел. 

• прекъсване на сегмент в определена точка: автоматично се добавя възел в тази точка. 

• промяна в посока за движение. 

• определяне стойности, налагащи допълнителни ограничения и характеризиращи устойчивостта 
(съпротивлението) и посоката на движението. 

Направени промени в полигонова топология се отразяват в местоположението на центроида и 
стойностите, характеризиращи площта и периметъра на полигона. 

 

Редактиране на полигон 

Възможни са следните случаи: 

• разделяне на съставни полигони чрез дефиниране на линеен сегмент между два възела, 
дефиниращи дадения полигон. 

• обединяване на два полигона чрез премахване на обща граница между тях. Изисква 
премахването на единия центроид. 

Направените промени се отразяват (автоматично) в местоположението на центроида и стойностите, 
характеризиращи площта и периметъра. Възможно е използването на всички команди за редактиране на 
възли и линейни сегменти. 

Полигони, които са гранични (външни) в резултат на изпълнена заявка, не могат да се редактират. 

 

 Редактиране посоката на движение в линеен сегмент 

Посоката на движение се използва при извършването на различните пространствени анализи, свързани с 
линейната топология. За дъги или полинии, състоящи се от две точки със сегмент дъга, посоката по 
подразбиране е тази, обратна на часовата стрелка. 

Промяната на посоката за избраните линейни сегменти става чрез избор на линейната топология, 
натискане десен бутон на мишката в Project Workspace и избор на опцията Reverse Link Direction или от 
команда MAPRL. 
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Редактиране на допълнителни ограничения, характеризиращи устойчивостта (съпротивлението) 
на движението в линеен сегмент и възел 

За двата типа ограничения (Direct Resistance и Reverse Resistance) могат да се определят стойности за 
всеки линеен сегмент за дадена линейна тапология. Autodesk Map използва стойностите за тези 
ограничения при извършване на определени топологични анализи (виж следващия урок). 

Възможно е да се дефинират съответни ограничителни стойности  за всеки възел участващ в дадена 
линейна топология. 

 

Добавяне на възли и линейни сегменти 

Възможно е добавянето на възли към съществуваща топология. За да се добавят такива възли е 
необходимо текущият чертожен файл да е чертожният файл, в който топологията е създадена и 
геометрията (точки, блокове или текстови обекти). Добавяне на възли може да стане в края на всеки 
линеен сегмент или връх в полигонова или линейна топологии. 

Възможно е добавянето на линейни сегменти към съществуващи полигонова или линейна топологии. 
Освен това може да се създават и добавят нови линейни сегменти към споменатите по-горе два типа 
топологии. И при двете възможности е необходимо текущият чертожен файл да е чертожният файл, в 
който топологията е създадена. 

Когато се създава нов линеен сегмент, се изчертава нов такъв между съществуващи възли. Ако няма 
съществуващ възел в дадената желана точка, то такъв трябва да се добави. Нов линеен сегмент не може 
да пресича друг такъв. Ако се използват чертожните обекти линия или дъги, то последните се 
конвертират към полилиния. 

Когато се добавя нов линеен сегмент, Autodesk Map променя местоположението на съответния центроид, 
както и стойностите на площта и периметъра, автоматично.  

 

Добавяне на полигони  

При добавяне на нов полигон към съществуващи полигонова топология, е необходимо текущият 
чертожен файл да е чертожният файл, в който топологията е създадена. За разделяне на полигон може да 
се използва командата MAPDVP. 

 

Създаване на центроиди към полигони 

Ако има асоциирани данни (във вътрешни таблици или SQL връзки) към чертожни обекти от тип 
полигони или затворени полилинии, могат да се създадат центроиди към тези обекти и към тях да се 
асоциират данните. Това е полезно в следните случаи: след импорт или дигитализация (включително 
векторизация) на обекти, преди използване на редактиращи команди (например: Drawing Cleanup, 
Boundary Break или Boundary Trim), при работа с топология.  

В този случай Autodesk Map проверява дали избраните полигони или затворени полилинии отговарят на 
следните две условия: да не се пресичат и площите да са по-големи от нула. 

Центроидите се създават със стойност Z=0. 

 

Изтриване на възли, линейни сегменти и полигони 

Може да се изтриват: възел в трите вида топологии, линеен сегмент в линейна или полигонова 
топологии, полигон в полигонова топология.  Когато се изтриват възли, линейни сегменти или полигони, 
данни във вътрешни таблици или връзки с външни бази данни могат да се загубят. Заедно със 
съответните обекти се изтрива и топологична информация. 

По–особените случаи могат да се обобщат както следва: 

• Изтриването на възел, общ за два линейни сегмента, води до обединението им. Информацията за 
първата (началната) и последната (крайната) точки си обновяват.  
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• Изтриването на т. нар. “стърчащ” (dangling) линеен сегмент води до изтриването и на 
“стърчащия” възел.  

• Изтриването на линеен сегмент води до изтриване на всички, свързани с последния, възли. 
Изключение има само когато този линеен сегмент е част от друга топология или възлите 
участват в друг сегмент.  

• Изтриването на  полигон води до изтриване на всички, свързани с последния, центроиди и 
информация за обхващащите го линейни сегменти. Изключение има само, когато този полигон е 
е част от друга топология или някои от обхващащите го линейни сегменти участват в 
описанието на друг полигон.    

 

Обновяване на топология  

При използване на командите за топологично редактиране, се извършва автоматично обновяване на 
информацията, съхранявана във вътрешните таблици. Независимо от това, понякога е необходимо 
обновяване (Update) на топологичните данни, когато: 

• са използвани стандартни AutoCAD команди, като например Move. 

• чертожния обект участва в повече от една топологии, по подразбиране се обновява само текущо 
избраната топология. За да се обновят данните свързани с останалите, трябва да се изпълни 
опцията Update. 

Ако опцията Update не може да възстанови интегритета на данните, е необходимо да се използва опцията 
Recreate (от Map>>Topology>>Administration>>Recreate…). В този случай топологията напълно се 
възстановява, като направени промени в топологичните таблици, не се запазват.   

 

Редактиране на част от топология 

При наличието големи по обем и съдържание топологии, е възможно да се редактират отделни части от 
последните.  

Поради факта, че не могат да се редактират т. нар. “непълни” обекти (незатворени или части от 
полигони), винаги е необходимо да се внимава областта, подлежаща на редактиране, да не съдържа 
такива обекти. При наличието на такива обекти, те се маркират и се изключват от процеса на 
редактиране. 

Ако се използва заявка по местоположение за извличане на полигони, е уместно да се използва опцията 
Crossing (диалогов прозорец Location Condition, секция Selection Type). Ако се използват данни от един и 
същ чертожен файл в многопотребителски режим на работа (едновременна работа с друг/и 
потребител/и), е необходимо да се зареди топологията, с цел да се работи с последните данни. 

 

Допълване на топология 

Когато се допълва дадена топология, Autodesk Map преглежда обектите и информацията във вътрешните 
таблици на чертожния файл, като прави опит да допълни мрежова или полигонова топологии с нови 
линейни сегменти и центроиди, имащи отношение към вътрешните таблици за съхраняване на 
топологична информация.  

Комплексни полигони с един или повече острови трябва да са представени с всичките си елементи, 
включително за всички вътрешни острови, за да може да се изпълни тази функциия.  

 

Проверка и повторно създаване на топология 

При проверка на топология Autodesk Map проверява за пълнота и грешки. Всички открити грешки (без 
тези в точкови топологии) се маркират, без да се коригират. Прави се проверка и за т. нар. “sliver” 
полигони (полигони, при които отношението периметър/площ е голямо число, т.е. тесни и много дълги), 
без да ги отчита като грешки. При откриване на такива полигони се извежда съобщение и последните се 
маркират.  
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При използване на нетопологични команди за редактиране на топология (например: STRETCH или 
PEDIT) е необходимо повторното създаване на топологията. При това положение обаче е възможна 
загуба на топологични данни.  

Повторно създаване на топология е възможно само в текущ чертожен файл. При прикачен чертожен 
файл е необходимо първо да се изпълни заявка за извличане на геометрията между обектите.  

 

Създаване на затворени полилинии от полигонова топология 

Тази функция може да се прилага, когато: 

• потребителят не ползва Autodesk Map и иска да приложи командата hatch. 

• е необходим експорт на данни към файлови формати, неподдържащи топология. 

В процеса на създаване на затворени полилинии от полигонова топология се създава група, съдържаща 
всички елементи на комплексни обекти (например: острови).  Ако островите от своя страна съдържат 
острови или други полигони (вложени), то последните формират група автоматично, създавайки 
различни нива на групиране. Ако два или повече вътрешни полигона не са вложени, но имат обща 
външна граница, то те се третират като една група. За работа с групи, виж AutoCAD командата GROUP. 

Възможно е да се привързват (прехвърлят) данни от вътрешни таблици и връзки към външни бази данни 
от центроидите към затворените полилинии. 

 

Други команди за редактиране на топология 

Ако след редактиране на топология се приложи командата Undo, променената геометрия се възстановява 
към предишното си сътояние, но променената топология остава текуща. За последващо редактиране на 
топологията трябва да се приложат UNLOAD и RELOAD към последната. 
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Урок 4: Топологични анализи 
 
След като веднъж е създадена, топологията може да се използва като база за извършване на 
пространствени и географски анализи.  

Под пространствен анализ, ще разбираме процес на извличане или създаване на нова информация за 
съвкупност от географски обекти. Прилагат се техники за определяне разпределението на обекти в мрежа 
или област и тяхната взаиммовръзка. Местоположение, близост и ориентация на обекти могат да се 
анализират с този вид анализ. Подходящи са и за: преценка на различни сценарии и варианти; оценки, 
прогноз и интерпретация. 

Географските анализи определят условия, свързани с географско местоположение, територия, посока на 
линейна мрежа и прогноза на влиянието на бъдещи събития върху тези характеристики. 

С помощта на Autodesk Map може да се анализира пространствена и географска информация както 
следва: 

• Намиране на най-кратък път: изчислява най - кратък път между две точки или определя 
оптимален маршрут на база стойностите на посоката на движение и допълнителните 
ограничения, характеризиращи устойчивостта (съпротивлението) на движението. Ако 
изчисленият път има обща стойност от допълнителните ограничения, характеризиращи 
устойчивостта (съпротивлението) на движението, по – малка или по – голяма от респективно 
минималната или максималната стойности, последният се игнорира. Пример: намиране на най-
кратък път от мястото на пътно-транспортно произшествие до определена болница. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Анализ на най-добър маршрут: при този анализ, се определя оптимален маршрут от начална 
към една 

или повече междинни точки и връщане 
в началната. Ако определеният маршрут 
има обща стойност от допълнителните 
ограничения, характеризиращи 
устойчивостта съпротивлението) на 
движението, по–малка или по–голяма от 
респективно минималната или 
максималната  стойности, последният 
се игнорира.  

Пример: какъв е оптималният маршрут 
за зареждане на определен брой 
 магазини с връщане в 
началната точка? 
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• Радиален анализ: показва всички възможни маршрути от избран възел, сумирайки стойностите 
на допълнителните ограничения, 
характеризиращи устойчивостта 
(съпротивлението) на 
движението за всеки възможен 
линеен сегмент. Даден маршрут 
спира, когато сумата от 
стойностите на допълнителните 
ограничения, характеризиращи 

устойчивостта 
(съпротивлението) на 
движението достигне 
максимално зададената 
стойност.  

Пример: на какво разстояние ще бъдем 
от дадена начална точка при зададени 

време за пътуване и скорост на придвижване? 

 
 
 

Горните анализи се извършват (Map>>Topology>>Network Analysis…) в четири еднотипни стъпки: 

√  Избор на: типа анализ. 

√  Определяне на: начална и/или крайна точка и/или междинни точки 

√ Определяне на: стойностите на допълнителните ограничения, характеризиращи 
устойчивостта (съпротивлението) на движението и посоката на движение. 

√ Определяне на: вид на изобразяване на получения резултат. 

• Овърлей анализ: от две съществуващи топологии създава трета, в зависимост от 
взаимодействието между първите две. Пример: за анализ на транспортния поток в даден район 
чрез използване топология за уличната мрежа (линейна топология) и границите на района 
(полигонова топология). 

Autodesk Map поддържа, следните три типа овърлей анализ: 

 √ възли с полигони. 

 √ линейни мрежи с полигони. 

 √ полигони с полигони. 

При този анализ потребителят избира метода, по който двете избрани топологии ще си 
взаимодействат. Едната топология е базова (изходна), а другата се наслагва отгоре (овърлей). 
Възможни са следните методи: 

Intersect: комбинира двете топологии, като запазва само общата геометрия. Действа като 
логическата операция AND. Резултатът не зависи от това коя топология е изходна и коя овърлей. 
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Union:  комбинира полигони с полигони, като запазва цялата геометрия. Действа    като 
логическата операция OR и може да се прилага само с полигони. 

 

   
 

Identity: действа като Union, по отношение на изходната топология и като Intersect по отношение 
на овърлей топологията. Комбинира възли, линейни сегменти или полигони с полигони, като 
запазва цялата входна топология. Създава една топология с един линеен сегмент, като 
последният се пресича  от овърлей топологията. 

 

 
 

Erase: използва овърлей полигоновата топология като маска и изтрива всичко от изходната 
топология, което се покрива от овърлей топологията. 

  
 

Clip: използва овърлей полигоновата топология като граница. Частите на    изходните полигони 
извън овърлей полигоните се отрязват и игнорират. 

  
  

Paste: разполага овърлей полигоновата топология върху изходните полигони. Изходни полигони, 
които не се покриват от овърлея остават. 

 

 
 

Използване на атрибутни данни в овърлей анализи – избрани данни от вътрешни таблици и 
външни бази данни могат да се прехвърлят в нова вътрешна таблица от резултантната топология. 
Името на новата вътрешна таблица се задава от потребителя и то не може да се повтаря с името 
на вече съществуваща вътрешна таблица. Полетата с данните, съхранявани в резултантната 
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топология, имат следния вид: ИмеТопология_ИмеПоле, където ИмеТопология е името на 
резултантната топология, а ИмеПоле е името на съответното оригинално поле.  

Имената на полетата не могат да надвишават 31 символа. Освен тези полета (те се определят от 
потребителя), в резултат на овърлей анализа се създават и следните полета: 

 

Име на поле Съдържание 
TNEW_ID Нов ID на полигона
ИмеТопологияИзточник_ID ID на полигон от изходната топология 
ИмеТопологияОвърлей _ID ID на полигон от овърлей топологията 

ИмеТопологияИзточник _PERCENTAREA % от площта на новия полигон спрямо изходната 
топология

ИмеТопологияОвърлей _PERCENTAREA % от площта на новия полигон спрямо овърлей 
топологията

 
При използване на овърлей анализи е особено важно да се внимава с избора на изходната и 
овърлей топологията, защото в някои случаи крайният резултат се определя от този избор.  

При всички гореописани методи дъгата (като геометричен обект) се апроксимира със съответни 
линейни сегменти (хорди). Например, окръжността се апроксимира с 32 сегмента. Това оказва 
влияние върху периметъра и площта на резултантната топология. 

Овърлей анализите се изпълняват (Map>>Topology>>Overlay…>> избор на топология) в пет 
стъпки: 

- Избор на: изходна топология (ако не е избрана) и метода на анализ. 

 

 
 

- Избор на: овърлей топология. 

- Дефиниране на: име и характеристики на резултантната топология. 

- Дефиниране на: атрибутните данни, които ще се съдържат в резултантната топология. 

- Определяне на: характеристиките на новите центроиди и възли. 

• Тематично обединяване (Dissolve): възможни са два случая – тематично обединяване на 
полигони и линейни сегменти. И в двата случая обединението се извършва по идентични 
стойности от дадено поле. Това поле може да се съдържа във вътрешна таблица или в таблица от 
асоциирана външна база данни. 

Тематично обединяване на полигони: Autodesk Map проверява всяка обща полигонова граница, 
за идентични стойности в полето за обединяване. Ако последните са еднакви за два съседни 
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полигона, то общата граница се премахва заедно с единия от центроидите. Всички полета, 
съхранявани във вътрешни таблици (освен това, по което се извършва обединяването), както и 
всички нови полета свързани с топологията, се премахват. Ако съседните полигони нямат 
еднакви стойности в полето за обединяване, общата граница не се премахва, а резултантният 
полигон не съдържа стойност за това поле. 

Тематично обединяване на линейни сегменти: Autodesk Map проверява възлите между 
линейните сегменти, които се пресичат, дали стойността  за обединяване е еднаква. Ако това е 
така, линейните сегменти се обединяват, като общите възли се премахват. Всички полета, 
съхранявани във вътрешни таблици (освен това, по което се извършва обединяването), както и 
всички нови полета, свързани с топологията се премахват. Ако стойността  за обединяване не е 
еднаква, общият възел не се премахва, а резултантният линеен сегмент не съдържа стойност за 
това поле. 

Тематичното обединяване се изпълнява (Map>>Topology>>Overlay…>> избор на топология) в 
четири стъпки: 

- Установяване на: полето, по което ще се извършва обединяването. 

- Дефиниране на: име, описание и др. характеристики за резултантната топология. 

- Дефиниране на: име на новата таблица и поле, където ще се съхраняват новополучените 
резултати. 

- Определяне на: характеристиките на новите центроиди и възли. 

 
• Създаване на буфери: използва се за определяне на обекти (навътре или навън) спрямо 

определено изместване (разстояние) от съществуваща топология. С буферите се създава 
полигонова топология от съществуващи точкова, линейна или полигонова топологии. 
Изместването може да бъде с положителен или отрицателен (само за полигонова топология) 
знак. 

Създаване на буфери се изпълнява (Map>>Topology>>Buffer…>>избор на топология ) в три 
стъпки: 

- Установяване на: буферното разстояние. 

- Дефиниране на: име, описание и др. характеристики за резултантната топология. 

- Определяне на: характеристиките на новите центроиди и възли. 

 
• Топологични заявки: базират се на съществуваша топология. Извличат се данни от заредена 

топология в активния проект или от прикачен файл. Възможно е дефиниране на топологична 
заявка към част от топология, създадена в изходен чертеж. Има три разлики между стандартните 
и топологични заявки:  

- топологичните заявки работят само с една топология. Стандартните заявки работят с всички 
обекти в прикачените файлове. 

- топологичните заявки от тип Property  могат да се базират на свойства като:  

- площ, дължина, периметър и направление. Линейните сегменти имат предефинирани данни във 
вътрешни таблици за стойностите на Direct Resistance и Reverse Resistance. 

- промяната на свойствата (Property alterations) работи различно с полигонови топологии, както 
следва: 
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Property alteration обект Променя обекти 

Block Name Възли в точкова, линейна и полигонова топологии. 
Центроиди в полигонова топология. 

Color Възли, линейни сегменти и центроиди. 
Elevation Възли, линейни сегменти и центроиди. 
Height Възли в точкова и линейна топологии.  

Центроиди в полигонова топология. 
Layer Възли, линейни сегменти и центроиди. 
Linetype Възли, линейни сегменти и центроиди. 
Rotation Възли в точкова и линейна топологии. Центроиди в полигонова 

топология. 
Scale Възли, линейни сегменти и центроиди. 
Text Style Възли във точкова и линейна топологии. 

Центроиди в полигонова топология. 
Width Линейни сегменти. 
Text Value Възли във точкова и линейна топологии. 

Центроиди в полигонова топология (текстът се появява в 
центроида на етикета). 

 
Топологични заявки се дефинират от Map>>Query>>Define Topology Query…, като има три типа 
топологии: 

√  None – не се добавя информация към геометрията в текущия чертожен файл.  

√  Temporary – информацията се извлича и съхранява в паметта, като топология с име предхождащо от *.  

Към тази топология не може да се прилага 
процедурата Save Back, но може да се запише като 
тип Permanent (Map>> Topology>> 
Administration>> Rename). 

√  Permanent – заявката извлича данни и създава 
топология в активния проект. Може  да се прилага 
процедурата Save Back към изходните чертежи. 
Името на топологията не може да се предхожда от 
*.  

Преди да се приложи топологичния анализ е 
необходимо да се зареди съответната топология 
(Map>> Topology>> Administration>> Load…). 
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Упражнение 2.  Топологични анализи 
 

В това упражнение, на основата на създадените в Упражнение №1 (от тази глава) топологии, ще 
извършите различни топологични анализи.  

1. От учебната директория отворете чертожен файл Кадастър.dwg. 

2. Извикайте диалогов прозорец Layer Properties Manager (от Format>>Layer…) и размразете 
всички слоеве. Ако е необходимо, изпълнете команда Zoom>>Extents. 

3. Заредете (една по една) създадените топологии (в секция Topology, отProject Workspace, 
изберете желаната топология и след натискане десен бутон на мишката изберете 
Administration>>Load Topology. Натиснете един или два пъти бутон OK, за да заредите 
избраната топология). 

 

СЪЗДАВАНЕ НА БУФЕР 

Ще създадете буфер от 50 м. около електропроводите. 

4. В секция Topology, отProject Workspace, изберете топология Електропроводи  и след 
натискане десен бутон на мишката изберете Analysis>>Buffer. Последователно, в стъпките 
за създаване на буфер, въведете: 

5. В Set Buffer Distance за Buffer distance: 50. Натиснете бутон Next>. 

6. В New Topology: 

                              
7. Натиснете бутон Next>. 

8. В Centroids and Nodes  приемете опциите по подразбиране и натиснете бутон Finish>. 

9. Новосъздадената топология се показва в секцията Topologies на Project Workspace. 

ПРИЛАГАНЕ НА ОВЪРЛЕЙ АНАЛИЗИ 

Ще определите кои имоти, попадат в буферната зона на електропроводите. 

1. Изпълнете Map>>Topology>>Overlay…, след което от диалогов прозорец Topology 
Selection изберете топологията Буфер (това е изходната топология) и натиснете бутон OK. 

2. Последователно, в стъпките за изпълнение на овърлей анализ, въведете: 

3. В Analysis Type изберете Intersect и натиснете бутон Next>. 

4. В Select Overlay Topology от секцията Polygon topology to overlay: изберете топологията 
Кадастър и натиснете бутон Next>. 

5. В Output Topology въведете: 
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и натиснете бутон Next>. 

6. В Output Attributes, въведете:- в секция Overlay attributes for new topology: натиснете бутона 
в дясно, за да се появи диалогов прозорец Expression Chooser и изберете: 

 

 
 

- в секция New Object Data Table Name: въведете за име на новата таблица 
Имоти_Буфер. 

- в секция New Table Description: въведете описание на на новата таблица (не е 
задължително). 

- натиснете бутон Next>. 

7.  В Centroids and Nodes  приемете опциите по подразбиране и натиснете бутон Finish>. 

8.  В командния ред се появява съобщението за извършения овърлей анализ: 

    
9. За да проверите резултата от извършения овърлей анализ: 

10.  Замразете всички слоеве, с изключение на слоевете: 0 (текущ слой) и Имоти попадащи в 
буфера на елпроводите. 

11. Изпълнете команда Zoom>>Window, за да видите ясно новосъздадените полигони и техните 
центроиди (последните се визуализират в зависимост от текущия Point Style). 

12. Изпълнете Map>>Object Data>>Edit Object Data…, след което изберете произволен 
центроид. 

13. В диалоговия прозорец Edit Object Data от секция Table: изберете Имоти_Буфер т.е. 
новосъздадената таблица, която трябва да съдържа следната информация: 
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Тази информация може да се използва по различни начини. Например: да се направи релация между 
таблици Имоти_Буфер и TPMCNTR_Intersect (от секция Table:) по полета TNEW_ID и ID или между 
таблици Имоти_Буфер и TPMCNTR_Кадастър  по полета Кадастър_ID и ID  с цел получаване на 
площите от попадащите в буфера имоти. 

14. Изпълнете команда Zoom>>Extents и размразете всички слоеве. 

 

СЪЗДАВАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ТОПОЛОГИЧНА ЗАЯВКА 

С топологична заявка (към топология Кадастър) ще оцветите (в жълт цвят) всички имоти имащи площ 
от 40 до 55 дка. 

1. В Project Workspace  от секция Topologies изберете топология Кадастър и след натискане 
десен бутон на мишката изберете Analysis>>Topology Query. 

2. В диалогов прозорец Topology Query изберете бутон Define Query… 

3. В диалогов прозорец Define Topology Query в секция Query Type изберете опцията And, след 
което изберете бутон Data… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. В диалогов прозорец Data Condition въведете: след което натиснете бутон OK. 
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5. Условието се появява в секция Current Query. Повторете действията от т. 10, като този път в 
секцията Expression, въведете: 

  
 

6. след което натиснете бутон OK. 

7. В секция Current Query дефинираните условия изглеждат така: 

 
8. В секция Query Mode изберете режим Draw. От секция Options изберете Alter Properties…В 

диалогов прозорец Set Property Alterations натиснете бутон Hatch… и въведете: 

 

                               
след което натиснете бутон OK. 

Натиснете бутони OK и след това Execute Query. 

В резултат от изпълнението на заявката се получава: 
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ТЕМАТИЧНО ОБЕДИНЯВАНЕ (DISSOLVE) 

Ще извършите тематично обединяване по вид територия. 

1. Изберете топология Кадастър (секция Topology от Project Workspace) и след натискане 
десен бутон на мишката изберете Analysis>>Dissolve. Последователно, в стъпките за 
изпълнение на DISSOLVE анализ, въведете: 

2. В Set Dissolve Parameter в дясно от секция Dissolve by: изберете бутон . В диалоговия 
прозорец Expression Chooser изберете: 

    
след което натиснете OK и изберете бутон Next>. 

3. В New Topology, въведете: 

    
   след което натиснете бутон Next>. 

4. В Object Data for Results изберете бутон Define… В диалоговия Прозорец Define Object Data 
изберете бутон New Table:. В диалоговия прозорец Define New Object Data Table въведете: 
за Table Name: Dissolve, за Field Name: VT, за Type: Integer, за Description: код вид 
територия. Натиснете бутон Add: 
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5. след това OK  и накрая Next>. 

6. В Centroids and Nodes приемете опциите по подразбиране и натиснете бутон Finish>. 

7. Новосъздадената топология се показва в секцията Topologies на Project Workspace. 

8. За да видите резултата от извършениия DISSOLVE анализ, замразете всички слоеве, с 
изключение на текущия и Обединяване по вид територия.  

9. От Map>>Object Data изберете Edit Object Data… Изберете някой от центроидите, след 
което в диалогов прозорец Edit Object Data трябва да се появи: 

  
10. след което натиснете OK. 

11. Запишете проекта под ново име. 

 

Преглед 
След завършването на тази тема, Вие сте научили следното: 

• Autodesk Map поддържа три типа топология: точкова, линейна и полигонова. 

• Топологичната информация се съхранява във вътрешни таблици и може да се администрира. 

• Изградената топология е една от най-важните предпоставки за прилагането на различни 
пространствени и географски анализи. 
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Тема 13 

Работа с класове обекти 
 
Работата с класове обекти е удобно средство за стандартизиране (унифициране) и организиране на 
обекти в чертожен файл. Създадените чертожни обекти автоматично приемат свойствата и параметрите 
на предварително дефинираните класове. 

Цели 
• Дефиниране на класове обекти. 

• Редактиране дефинициите на класовете обекти. 

• Работа с класове обекти. 

 

Урок 1: Класове обекти 
Общи положения  
С помощта на класове обекти се унифицират (стандартизират) рутинни технически дейности в процесите 
на въвеждане, структуриране и управление на обекти и техните характеристики в даден проект.  Това се 
извършва в следната последователност: 

• Определяне на стандартните обекти и разпределянето им в класове, подкласове и т.н. 

• Дефиниране на съответни характеристики за всеки клас и т.н. обекти. Под характеристики се 
разбират всички правила и методите за създаване и структуриране, начини на изобразяване, 
диапазон на възможни стойности и стойности по подразбиране (съгласно приети 
номенклатури, класификатори и др.). 

• Създаване на обекти съгласно дефинираната класификационна схема. 

• Класифициране на създадени, но некласифицирани обекти. 

Всички характеристики се съхраняват в т. нар. Feature Definition File (дефиниращ файл за класове) в 
Land XML  формат с разширение *.xml. Едва след като последният се асоциира към текущия чертожен 
файл, може да се създават стандартизирани обекти с помощта на дефинираните класове. Файл за 
дефиниране на класове може да се асоциира и към чертеж – шаблон (*.dwt файл). 

 

Дефиниране на класове обекти 
За дефиниране на класове обекти е необходимо потребителят да има права за достъп от типа  Alter 
Feature Class. За повече информация, свързана с правата на достъп, виж Глава “Работа с Проекти”. 

Дефинирането на клас обект става в следната последователност: 

• Създаване на файл за дефиниране на класове. 

От Project Workspace се избира  Feature Classes и след десен бутон на мишката се избира New Definition 
File…или Map → Feature Classification → New Definition File…Потребителят задава име и директория на 
файла. 

• Асоцииране на създадения файл за дефиниране на класове. 

От Project Workspace се избира  Feature Classes и след десен бутон на мишката се избира  Attach 
Definition File… или Map → Feature Classification → Attach Definition File… 

• Дефиниране на класове обекти съгласно възприетата класификационна схема. 
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Преди самото дефиниране на съответния клас е необходимо да бъдат създадени самите чертожни обекти 
със съответните характеристики. Тези обекти играят ролята на шаблони. Затова е удачно самото 
дефиниране на класовете обекти да става в чертеж-шаблон, който да се използва в желания текущ 
чертожен файл.  

Самото дефиниране става от Project Workspace избор на  Feature Classes и след десен бутон на мишката 
се избира Define Feature Class…или Map → Feature Classification →  Define Feature Class…(диалогов 
прозорец Define Feature Class): 

 

 

•  

•  

 
 

 

 

 

В секцията Feature name: се дефинира името на съответния клас обект. То може да бъде 255 символа и да 
включва интервали. В секцията Description: се въвежда описание на създадения клас, което може да бъде 
до 512 символа. 

Изборът на секцията Based on: определя, че този клас ще се базира на съществуващ такъв. Това означава, 
че всички характеристики на базовия клас автоматично се включват в този и ако се променя базовия 
клас, то тези промени се отразяват и в този. Потребителят може да добавя допълнителни характеристики 
също така. Базовият клас трябва да използва същия метод за създаване, както и дефинирания такъв.  

Изборът на опцията Use as base feature classification only означава, че създаваният клас ще се използва 
само като базов. С базов клас не могат да се създават обекти. 

Бутоните Applies To, Properties List, Class Settings се използват за дефиниране на останалите 
характеристики на дадения клас, както следва: 

→ Applies To – определя типовете обекти от графичната база данни, които ще се използват при 
дефиницията на класа. Тези обекти се определят в зависимост от дефиницията на базовия клас (ако има 
такива) и от избраните обекти – шаблони. 

 

 

 

 

 

 

→ Properties List – определя свойства и параметрите им, които ще се прилагат към всички обекти, 
създадени със съответния клас. Възможните свойства се определят в зависимост от избраните чертожни 
обекти, базовия клас и типовете обекти избрани в Applies To. При избор на свойство от секция Available 
properties: се показват съответните му параметри (секция Property attributes:). Ако текущия клас е базиран 
на друг клас, свойствата, дефинирани с последния, не могат да се изключват. 
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Параметрите, които се показват в секцията Property attributes: имат следното значение: 

• Type – установява типа на данните: Integer, Real, Text, 3D Point, True/False, Yes/No или в 
зависимост от избраното свойство (цвят, слой, тип и дебелина на линия, хипервръзка и т.н.). 

• Range – дефинира обхвата на възможните стойности, както следва: 

√ при въвеждане на произволни стойности, за разделител се използва запетая (например: 1, 
2.5, 100.456 или Асфалт, Макадам, Бетон). 

√ при въвеждане на непрекъснати стойности за даден интервал, за разделител се използва [ ] 
(например: [1,8] – числа заемащи стойности от 1 до 8 включително). 

√ при използване на цели числа, диапозонът е между -2147483628 и +2147483627. 

√ при използване на цвят, той се определя измежду: номер или от ... до, съгласно AutoCAD 
Color Index (от 1 до 255), тройка номера (от 0 до 255) съгласно RGB цветова палитра, цвят 
от т.нар. Color Book. Ако цветът е по подразбиране, обектите се създават с цвета на дадения 
слой. Ако цветът не е по подразбиране е , обектите се създават с цвят 7 (бяло или черно), 
докато обектите са групирани в блок. Когато блокът се въвежда в чертожния файл, той 
приема текущия цвят. 

Примери: за червен цвят от  RGB цветова палитра се въвежда '255,0,0’, а за цвят cyan - 
‘0,255,255'. При използване на Color Book - 'Pantone(R) process coated, PANTONE Process 
Cyan C'. 

Може да се използва и произволна комбинация от валидни цветове измежду описаните по-
горе способи. Например: 2, 6, [31,39], '155,228,14', 'Pantone(R) process coated, PANTONE 
Process Cyan C'. 

√ при използване дебелина на линия, се въвеждат цели числа. Например: за дебелина от 
0.20, се въвежда 20. 

√  за изтриване на обхват се въвеждат две тирета (“—“). 

• Default – стойността по подразбиране се използва, когато към обекта се присвоява стойност, 
която е извън въведения обхват. Последното е възможно, когато стойността е присвоена 
преди дадения обект да бъде класифициран или обекта е редактиран не от бутона Feature 
Data на палетата Properties. Веднага след избор на такъв обект, при активен бутон Feature 
Data, стойността приема зададеното по Default. 

• Visible – определя дали свойството ще се появи в бутона Feature Data на палетата Properties. 
Това може да се приложи, когато има единична стойност и тя не трябва да се редактира. 
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• Read Only – контролира дали свойството може да се редактира в бутона Feature Data. Ако е 
избран Yes, съответната стойност се визуализира в сиво. 

За визуализация на направените настройки, се използва бутона Show List...  

Препоръчва се използването на този бутон преди запис на съответния клас (бутон Save Definition). 

За дефиниране на потребителски свойства се използва бутон New Property…и съответния прозорец. Тези 
свойства се появяват в палета Properties и могат да бъдат редактирани по общия ред. 

→ Class Settings – контролира визуализацията, методите на създаване и свързаните с тях настройки. 
Опцията Show feature class in workspace визуализира създадените 
класове обекти в Project Workspace. При неизбирането и този клас 
обект не се визуализира в Project Workspace. В секцията Class Icon 
се определя bitmap изображението на дадения клас в Project 
Workspace. В секцията Create method се определя метода за 
създаване на новия обект съгласно дефинирания клас. Могат да се 
избират само методи, които са в зависимост от дефинираното в 
Applies To. По принцип, възможните методи са: None, Point, Arc, 
Line, Circle, Polyline, 3D Polyline, Polygon, Text, Block. В секцията 
Geometric setting: се определят допълнителни параметри в 
зависимост от избрания метод. 

 

 

 

Редактиране дефинициите на клас обект 
Редактирането дефинициите за даден клас е възможно само от един потребител. Ако са повече, 
останалите дефиниции може да се загубят. Всички потребители, които използват променен дефиниращ 
файл за класове, е необходимо да излязат от програмата и да влязат отново, за да се използват 
направените промени. 

При промяна името на даден клас, се променя само то в дефиниращия файл. Всички обекти свързани със 
старото име на класа остават непроменени. Тъй като тези обекти са свързани с име на клас, който вече не 
съществува в дефиниращия файл, то последните остават неопределени. С помощта на опция Select 
Undefined… от Project Workspace →  Feature Classes такива неопределени обекти могат да се установят и  
да се асоциират с името на новия клас. 

 
 
Упражнение 1: Създаване на класове обекти. 
В това упражнение ще създадете два класа обекти от пътната мрежа (магистрали и път 1-ви клас), които 
ще наследяват характеристики от един базов клас и накрая ще запишете направеното в чертеж – шаблон 
за последващо използване. 

 

ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ 

1. Отворете нов чертожен файл.  

2. Дефинирайте права за работа с класове обекти от Map>>Utilities>>User Login… (може да използвате 
SUPERUSER за Login Name: и Password:). В противен случай програмата ще визуализира съобщение, 
че нямате съответните права. 
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3. Създайте два нови слоя със следните параметри (без да правите някой от тях текущ): 

Име Цвят Тип линия Дебелина на линията 

Магистрала 1 (red) Continuous 1.0 

1клас  5 (blue) Dashed 
(трябва да се зареди) 

0.3 

4. Изчертайте произволна полилиния (в текущия слой 0). 

5. Дефинирайте вътрешна таблица (ще съхранява характеристиките на базовия клас) от Map>>Object 
Data>>Define Object Data…, със следните параметри: 

Име на таблица: Базова_пътища 

Имена на полета: Настилка и Платна, със следните параметри: 

   и  

 

 

 

 

 

6. Присвойте стойностите по подразбиране към изчертаната полилиния от: Map>>Object 
Data>>Attach/Detach Object Data… бутон Attach to Objects >. 

 

СЪЗДАВАНЕ НА ФАЙЛ ЗА ДЕФИНИРАНЕ НА КЛАСОВЕ И ДЕФИНИРАНЕ НА БАЗОВИЯ И 
ДВАТА ОСНОВНИ КЛАСА 

7. От Map>>Feature Classification>>New Definition File... въведете име и създайте вашия *.xml файл 
(бутон Save) в желана директория.  

8. Сега ще създадете класовете обекти (от Map>>Feature Classification>>Define Feature Class…) като 
започнете от базовия клас. 

9. След появяване на Select example object: (от командния ред) изберете изчертаната полилиния, след 
което се визуализира диалоговия прозорец Define Feature Classification. В него въведете както 
следва: 

9.1. В секцията Feature name: Пътища (за име на базовия клас). Въведете описание в Description: 
(не е задължително). Изберете опцията Use as base feature classification only. 

9.2. Изберете бутон  Applies To и от секция Object types:  изберете AcDbPolyline. 

9.3. Изберете бутон Properties List. В секцията Available properties: най-отдолу се появява 
вътрешната таблица OD:Базова_пътища. От последната изберете полето Настилка. 
Същевременно, в секцията Properties attributes: Настилка, дефинирайте следните параметри: 

За Type: Text String 

За Range: -,А,Б,М,Ч (значенията са примерни и се отнасят както следва: - няма въведени данни, А 
за асфалт, Б за бетон, М за макадам, Ч за чакъл). При потвърждаване на въведените стойности, в 
Default (т.е. стойността по подразбиране) трябва да се появи А (това е стойността по 
подразбиране, която въведохте при дефиниране на вътрешната таблица – виж т.5). 

За Visible и Read Only се приемат стойностите по подразбиране. 
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9.4. Сега ще дефинирате подходящи параметри и за полето Платна. Изберете полето, като в 
секцията Properties attributes: Платна дефинирате следните параметри: 

За Type: Integer 

За Range: [2,4] (значенията са примерни и се отнасят за 2, 3 или 4 платна). При потвърждаване на 
въведените стойности, в Default (т.е. стойността по подразбиране) трябва да се появи 2 (това е 
стойността по подразбиране). 

За Visible и Read Only се приемат стойностите по подразбиране. 

С бутона Show List…  могат да се визуализират дефинираните по-горе параметри. 

9.5. Изберете бутон Class Settings и изберете опциите Show feature class in workspace и Use standard 
icon.  

9.6. С натискането на бутона Save Definition  се записват дефинираните параметри.  

10. Сега ще дефинирате основен клас Магистрали (от Project Workspace избирате базовия клас Пътища 
и след натискане на десен бутон избирате New Class…), който ще се базира на създадения основен. 
След появяване на Select example object: (от командния ред), изберете изчертаната полилиния, 
натиснете Enter, след което се визуализира диалоговият прозорец Define Feature Classification. В него 
въведете както следва: 

10.1. В секцията Feature name: Магистрали (за име на новия клас). Въведете описание в Description: 
(не е задължително). Опцията Use as base feature classification only трябва да не е маркирана. 

10.2.  Изберете бутон  Applies To и от секция Object types:  изберете AcDbPolyline. Сега от секцията 
Based on: изберете основния клас Пътища. 

10.3.  Изберете бутон Properties List и след това натиснете бутон New Property… (за дефиниране 
параметрите на характеристиките на магистралите). В диалоговия прозорец New Property 
въведете име на категория (в Property heading category:) и име на характеристиката (в Property 
name:) както следва: Характеристики и Заплащане. След натискане на бутон OK, последните 
въведени имена се появяват (най-отдолу) в секцията Available properties:. Същевременно, в 
секцията Properties attributes: Заплащане, дефинирайте следните параметри: 

За Type: Yes/No 

За Range: -. В Default (т.е. стойността по подразбиране) трябва да се появи No. 

За Visible и Read Only се приемат стойностите по подразбиране. 

10.4.  От секцията Available properties:, в частта General изберете Layer. В секцията Properties 
attributes: Layer дефинирайте следните параметри: 

За Type: стойността по подразбиране 

За Range: Магистрала (по този начин обекта ще се създаде в слой с това име) . В Default (т.е. 
стойността по подразбиране) трябва да се появи пак същото име. 

За Visible и Read Only се приемат стойностите по подразбиране. 

10.5.  Изберете бутон Class Settings и изберете опциите Show feature class in workspace и Use standard 
icon. В секцията може да дефинирате стойностите за: 

• дебелината на началния/крайния сегмент. 

• изобразяването на типа линия. Изберете опцията Enabled. 

10.6. Натиснете бутон Save Definition. Така дефинирания клас се появява в секцията Feature Classes 
на Project Workspace под базовия клас Пътища.  

11. Преди да дефинирате другия основен клас, изчертайте нова полилиния и повторете точка 6. Тази 
полилиния ще използваме като примерен обект. 

12. Сега, аналогично на направеното в т.10, ще дефинирате основен клас 1 клас (от Project Workspace 
избирате базовия клас Пътища и след натискане на десен бутон избирате New Class…), който ще се 
базира на създадения основен. След появяване на Select example object: (от командния ред) изберете 
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изчертаната полилиния, натиснете Enter, след което се визуализира диалоговия прозорец Define 
Feature Classification. В него въведете както следва: 

12.1. В секцията Feature name: 1клас (за име на новия клас). Въведете описание в Description: (не е 
задължително). Опцията Use as base feature classification only трябва да не е маркирана. 

12.2.  Изберете бутон  Applies To и от секция Object types:  изберете AcDbPolyline. Сега от секцията 
Based on: изберете основния клас Пътища. 

12.3.  Изберете бутон Properties List и след това натиснете бутон New Property… (за дефиниране 
параметрите на характеристиките на магистралите). В диалоговия прозорец New Property 
въведете име на категория (в Property heading category:) и име на характеристиката (в Property 
name:) както следва: Номерация и поИАП (номер съгласно ИА Пътища). След натискане на 
бутон OK, последните въведени имена се появяват (най-отдолу) в секцията Available properties:. 
Същевременно, в секцията Properties attributes: поИАП, дефинирайте следните параметри: 

За Type: Integer. 

За Range: [0,20] (0 – не е въведена информация, от 1 до 20 номер съгласно номенклатурата на 
ИА Пътища). В Default (т.е. стойността по подразбиране) трябва да се появи 0. 

За Visible и Read Only се приемат стойностите по подразбиране. 

12.4.  От секцията Available properties:, в частта General, изберете Layer. В секцията Properties 
attributes: Layer дефинирайте следните параметри: 

За Type: стойността по подразбиране 

За Range: 1клас (по този начин, обектът ще се създаде в слой с това име). В Default (т.е. 
стойността по подразбиране) трябва да се появи пак същото име. 

За Visible и Read Only се приемат стойностите по подразбиране. 

12.5.  От секцията Available properties:, в частта General, изберете Linetype. В секцията Properties 
attributes:Linetype дефинирайте следните параметри: 

За Type: стойността по подразбиране 

За Range: Dashed (по този начин обектът ще се създаде в слой с това име). В Default (т.е. 
стойността по подразбиране) трябва да се появи пак Dashed. 

За Visible и Read Only се приемат стойностите по подразбиране. 

12.6.  Изберете бутон Class Settings и изберете опциите Show feature class in workspace и Use standard 
icon. В секцията изберете стойностите за: 

• дебелината на началния/крайния сегмент. 

• изобразяването на типа линия. Изберете опцията Enabled. 

12.7.  Натиснете бутон Save Definition. Така дефинирания клас се появява в секцията Feature Classes 
на Project Workspace, под базовия клас Пътища. 

13. Изтрийте изчертаните полилинии. 

 

ЗАПИС НАПРАВЕНОТО В ЧЕРТЕЖ – ШАБЛОН ЗА ПОСЛЕДВАЩО ИЗПОЛЗВАНЕ. 

1. От меню File изберете Save As… В диалогов прозорец Save Drawing As, от секцията Files of type: 
изберете AutoCAD Drawing Template (*.dwt), след това в  File name: въведете име на вашия чертеж-
шаблон и накрая, в секция Save in: определете директорията, в която да запишете този чертеж-
шаблон. 

2. Натиснете бутон Save. 

3. В диалоговия прозорец Template Description въведете описание на чертежа-шаблон (не е 
задължително, но е желателно. Натиснете ОК. 

4. Затворете проекта.  
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Урок 2: Работа с класове обекти 
 

Създаване на обекти 
Създаването на обекти с помощта на класове е аналогично на създаването им с традиционните методи. 
Единствената разлика е, че техните характеристики се присвояват автоматично, в зависимост от 
дефинираните параметри в класа обект. 

След създаването на класифициран обект, може да се използва бутона Feature Data от палетата Properties, 
за редактиране на данни, асоциирани с дадения клас обект. 

За създаване на класифициран обект се избира желания клас обект (от Project Workspace) и след десен 
бутон на мишката се избира опцията Create Feature…След създаването си, всички вътрешни, външни и 
топологични данни за обекта се асоциират автоматично.  

Ако в Project Workspace липсва списък с класовете обекти, потребителят трябва да прикачи съответния 
дефиниращ файл за класове. 

Ако класа обект е създаден с опцията None (за метод на създаване), или ако е дефиниран само като базов 
клас, тогава обекти не могат да бъдат създавани. 

 

Присвояване към даден клас 
Класифицирането на съществуващ обект се извършва посредством присвояването му към даден клас. 
Преди самото класифициране е необходимо съответни характеристики да бъдат заредени в чертожния 
файл. Например: ако дефиницията на даден клас изисква употребата на даден тип линия, то този тип 
линия трябва да е предварително зареден. В противен случай тези характеристики няма да се присвоят 
при класифицирането. 

От Project Workspace се избира желания клас обект и след десен бутон на мишката се избира опцията 
Classify Objects…В диалоговия прозорец Classify Objects се избират желаните опции и се натиска бутон 
OK. Опцията Include objects with missing or out of range property values класифицира обекти, дори ако 
техните стойности са извън предвидения обхват (за тези обекти се присвоява стойността по 
подразбиране). Опцията  Exclude objects already tagged with a feature name – предотвратява възможността 
вече класифициран обект да бъде класифициран отново. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Ако избраните обекти не съвпадат с типа обект от дадения клас, последните не се включват в избраното 
множество и не се класифицират. 

Възможно е и обратното: класифициран обект да бъде върнат в стандартното си сътояние. От Project 
Workspace се избира желания клас обект и след десен бутон на мишката се избира опцията Unclassify 
Objects… След това се избират желаните обекти и се натиска бутон OK, който потвърждава 
визуализираното съобщение.   
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Редактиране и избор на класифицирани обекти  
Както вече споменахме, бутон Feature Data от палета Properties позволява редактиране на данните за 
избрания обект, съобразно въведените свойства и техните параметри. По принцип, редактирането може 
да стане и с други средства, но въвежданите стойности могат и да са извън дефинирания обхват. 
Следващият път обаче, когато се натисне бутона Feature Data, въведената стойност ще е тази по 
подразбиране. 

   
 Може да се използва Quick Select при избор на обекти със специфични свойства или заявки за 
избор от изходни чертожни файлове и прехвърлянето на този избор в чертожния файл на проекта. 

 При избор на обекти (в текущия чертожен файл), може да се използват следните методи: 

• За обекти, принадлежащи към даден клас; с десен бутон на мишката върху името на класа (в 
Project Workspace) се избира опцията Select Features. 

• За всички обекти, принадлежащи към кой да е клас (класифицирани обекти); с десен бутон 
на мишката върху секцията Feature Classes (в Project Workspace) се избира опцията Select 
Features. 

• За всички обекти, не принадлежащи към кой да е клас (некласифицирани обекти); с десен 
бутон на мишката върху секцията Feature Classes (в Project Workspace) се избира опцията 
Select Unclassified. 

• За всички недефинирани обекти; с десен бутон на мишката върху секцията Feature Classes (в 
Project Workspace) се избира опцията Select Undefined... 

• За обекти, базирани по стойност на свойство от даден клас; с десен бутон на мишката върху 
избрания обект и избор на Quick Select… 

При избор на обекти от изходни чертожни файлове трябва да се дефинира заявка, която след като се 
изпълни ще прехвърли избраните обекти в текущия чертожен файл. 

  

Прикачване на дефиниращ файл за класове 
Както споменахме, дефиниращия файл за класове включва информация  за начина на създаване на всеки 
дефиниран клас обект. Към даден проект може да се прикачват произволен брой дефиниращи файлове. 
Само с прикачване могат да се създават нови обекти или да се класифицират такива. 

За прикачване на даден дефиниращ файл след десен бутон на мишката от секцията Feature Classes (от 
Project Workspace), се избира Attach Definition File… Следва избор на дефиниращия файл, след което се 
избира бутон Open. 
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Упражнение 2: Работа с класове обекти. 
В това упражнение ще създадете и редактирате два обекта, притежаващи характеристиките на 
дефинираните в Упражнение 1 класове.  

ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ 

1. Отворете нов чертожен файл (File>>New). 

2. В диалоговия прозорец Select template от секцията Name изберете създадения в Упражнение 1 
чертеж – шаблон. В секцията Files of type: трябва да е избрана опцията Drawing Template (*.dwt). Накрая 
натиснете бутон Open.   

3. Чертежът е празен, но съдържа всички дефинирани в чертежа–шаблон характеристики. 

4. В Project Workspace, от секцията Feature Classes кликнете вляво на базовия клас, за да се 
визуализират създадените в Упражнение 1, основни класове. 

 
5. Изберете клас Магистрали. След десен бутон на мишката изберете Create Feature… Изчертайте 

произволна полилиния и натиснете Enter. Така изчертаната полилиния притежава всички 
необходими характеристики (слой, цвят, тип линия, дебелина и т.н.). Кликнете два пъти върху 
линията, за да се появи палетата PROPERTIES. Изберете бутон Feature Data. Разгледайте 
параметрите и променете характеристиките на класа. Забележете, че при въвеждане на стойности 
извън дефинирания диапазон, се появява съответното съобщение. 

6. Направете същото и с другия клас. 
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РЕЧНИК 
 
API - Application Programming Interface 
Интерфейс на софтуерно приложение. 
 
attribute, attribute information, data attribute 
Атрибут, описание, неграфични данни в ГИС или част от свързана външна база данни като част от ГИС. В Auto CAD Map 
може да съществува като част от блок. За повече виж data element. 
 
azimuth 
Азимут. Ъгъл заключен между северната посока и друга зададена посока в определена точка. Измерва се по посока 
на часовниковата стрелка от севера към дадената посока. 
 
Block attribute 
Атрибут на блок. Асоциран текст към графичен обект блок. 
 
buffer 
Буфер. Зона, очертана около топология с определен обхват. 
 
buffer fence 
Ограждаща линия на определено разстояния от централна линия, използвана за дефиниране на граница (selection 
boundary). 
 
category  
Категория. Група от координатни системи, групирани по дадена област, континет или друг признак. 
 
catalog  
SQL catalog е описание на пътя и мястото, където се съдържат поддиректориите на база-данни файловете. За повече 
виж schema.  
 
centroid  
Центроид. Точка или блок, които са част от полигон на топология и носят информация за площа и периметъра на 
полигона.  
 
cleanup  
Процес на премахване на проблеми и потенциални грешки от дигитализиране или от съществуващи векторни карти. 
Задължително се прилага преди графичните данни да бъдат използвани за създаване на топология. 
 
column  
Колона, поле от таблица с данни. За повече виж table. 
 
conformal projection, conformality  
Конформна проекция, конформност. Конформните картни проекции запазват ъглите. Във всички посоки мащабът е 
един и същ, но се променя от една точка в друга. Образите на меридианите и паралелите се пресичат под прав ъгъл, 
геомеричната форма на малки области и ъглите се запазват. Площта и дължината на обектите се деформират. 
 
conic projection  
Конична проекция. Картна проекция при която проекционната фигура е конус допиращ или пресичащ Земята, 
приета за сфера или за елипсоид. Ламбертовата конична проекция най-често се използва за картографиране на 
континенти и държави с голяма площ. 
 
continuous data  
Непрекъснати данни. Числова поредица от данни показващи тяхното нарастване или намаляване в тематичните 
карти. Сравнете с дискретни данни (discrete data). 
 
cylindrical projection  
Цилиндрична проекция. Проекционната повърхнина е цилиндър обгръщащ земното кълбо в посока север-юг. 
Сравнете с трансверзална цилиндрична (transverse cylindrical) проекция. За повече виж меркаторова (Mercator) 
проекция. 
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dangle  
Дангъл. Висящи линк или линия, които с появяват при липса на връзка към друг линк или точка. 
 
data file  
Файл с данни. Сбор от данни, подредени в редове, записи.  
 
database  
База данни. Група от взаимно свързани таблици или файлове с данни. 
 
database connection  
Връзка на база данни. Осигурява линкове към данните от външна като dBase, Access и ORACLE.  
 
database driver  
Драйвер на база данни. Драйвер, осигуряващ връзката между  Autodesk Map и система за управление на база-данни. 
 
database object  
Обект в база-данни. Термин, използван за определяне на следните SQL обекти: среда (СУБД), каталог, схема, 
таблица. 
 
Database Management System (DBMS)  
Система за управление на база-данни (СУБД). Софтуерно приложение използвано за управление на база-данни. 
 
datum 
Датум. Математически модел апроксмиращ земната повърхност.  
 
digitizing 
Дигитализиране. Процес на конвертиране на данни от карти, планове, аерофото снимки и растерни изображения в 
цифров формат посредством проследяване на обектите и запис на тяхното местоположение като X,Y,Z  координати.   
 
discrete data  
Дискретни данни. Данни, които показват стойности (големина, координати) в тематична карта. Сравни с (continuous 
data). 
 
display information 
Описание, появяващо се върху екрана на свойствата на графичните обекти като цвят, щриховка, тип на линията и 
т.н.  
 
drawing object  
Чертожен обект. Всички графични обекти като линия, дъга, окръжност, текст и други, които се съхраняват в чертежа 
на Autodesk Map. 
 
drawing set  
Група на асоцираните чертежите в една работна сесия.  
 
ellipsoid  
Елипсоид. Апроксимация на земната форма. Ротационният елипсоид е математически определено тяло. Различава се 
от действителната земна повърхност. Виж също (geoid).  
 
 
equidistant projections  
Еквидистантна (равнопромеждутъчна) проекция. Проекция, при които меридианите делят паралелите на равни части 
или обратното. Мащабът е постоянен или по направление на паралела, или по направление на меридиана.  
 
expression  
Изречението, което въвеждате в Expression box от диалоговите прозореци Output Report Options и Property Alteration 
и управлява Autodesk Map чрез оператори при изпълнение на заявка. 
 
external data  
Външни данни. Неграфични данни, които са привързани към графичните обекти от чертежа, но се съхраняват в база-
данни извън чертожния файл.  
 
features, geographic features  
Географски (топографски) обекти. Вскички обекти на природата или съсздадени от човешка дейност върху земната 
повърхност, представени посредством точки, линии и площи върху картата. 
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geographic analysis  
Географски анализ. Аналитичен метод за намиране на съществуващото географско местоположение, площни 
елементи или мрежа от линейни обекти, както и да предсказва ефекта от сигурни бъдещи събития на географските 
обекти. 
 
geographic data  
Географски данни. Информация за географските обекти. 
 
GIS (Geographic Information Systems)  
Компютърни информационни системи, които интегрират пространствено представени данни. ГИС събират, 
съхраняват, обработват, анализират и визуализират пространствени данни. 
 
global coordinate system  
Глобална координатна система. Метод, които конвертира сферичните координати географска ширина и географска 
дължина в декартова координатна система на Autodesk Map и математически определя земната повърхнина в 
равнина посредством картна проекция. 
 
indexing  
Индексиране. Метод, който организира входните чертежи с цел ускоряване на SQL заявките при изпълнение. 
 
key column  
Ключово поле. Колона (поле) от таблица, която служи за привързване на графичните обекти с атрибутната 
информация от таблиците, обикновено с уникални идентификатори за всеки ред от таблицата с всеки графичен 
обект. 
 
latitude  
Географска ширина. Една от кординатите на сферичната географска координатна система за определяне 
местоположението на паралелите. Измерва се в градуси от Екватора в посока към северния или южния полюс 
съответно от 0 до 90 градуса в северното полукълбо и от 0 до -90 градуса за южното полукълбо. 
 
link (geometry)  
Линк (геометричен аспект). Свързан линеен сегмент между два възела и дефинира граничните линии (polygon edge) 
на полигоновата или мрежова топология. Линкът може да съдържа въртекси и дъги и се представя като линия, 
полилиния или дъга.  
 
link (external databases and object data)  
Линк (външни и вътрешни бази данни). Връзката между графичните обекти и данните в базата данни. Линкът се 
съхранява в свързаните графични обекти и съдържа описание на пътя и името на таблицата или файла с данни, 
ключа и типа на връзката.  
 
 
link path  
Път на линка (връзката).  Описание на връзката между графичния обект и едно или повече полета от таблица във 
външна база-данни. 
 
link template  
Линк темплейт. Група от потребителски дефинирани характеристики, съдържащи описание на вида на външната 
база данни, каталога, схемата, имената на таблиците и ключовите полета. 
 
logical operator  
Логичен оператор. Символ като And, Or, Not, =, >, >=, <, and <=, използван за дефиниране на логични връзки в 
заявки. 
 
longitude 
Географска дължина. Една от кординатите на сферичната географска координатна система за определяне 
местоположението на меридианите. Измерва се в градуси от Гринуичкия (нулев) меридиан в посока към изток от 0 
до 360 градуса или в посока изток от 0 до 180 градуса (източно полукълбо) и в посока запад от 0 до -180 градуса 
(западно полукълбо). 
 
map cleanup  
Изчистване на чертежа. Процес на премахване на грешки и ненужни данни от дигитализирани, сканирани или 
импортвани векторни чертежи. 
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mapping primitives 
Графични примитиви. Съществуват четири графични примитива в една карта – линия (line), точка (point), полигон 
(polygon) и текст (text). 
 
map projection 
Картна проекция. Математически дефинирано изображение на Земята, приета за сфера или елипсоид, в равнина. 
Всяка проекция има специфични свойства и харакетеристики, които са подходящи за специфични картографски 
нужди. 
 
Mercator projection  
Меркаторова проекция. Картна проекция, въведена от Герхард Меркатор, при която земното кълбо е проектирано 
върху цилиндър и образите на паралелите, съответно на меридианите са успоредни  и взаимно перпендикулярни 
линии. 
  
meridian  
Меридиан. Голяма окръжност от сферата (земното кълбо), минаваща през северния и южния полюс, представяща се 
с географска дължина. 
 
network topology  
Мрежова топология. Дефиниране на връзки в мрежа от пространствено определени линни посредством линкове 
(свързани линейни сегменти), а понякога и възли. Използва се за предстявяне в ГИС среда на водопроводни и 
канализационни мрежи, улици и пътища, електро мрежи и реки. 
 
node 
Възел. Възлите са независими точки върху картата. Най-простата форма на възел е точков обект, но те могат да се 
представят и като обекти с точка на вмъкване като например текст или блокове. Освен това, друга неграфична 
информация може да се привърже към даден възел като например: атрибути на блок, “object” данни, или привързани 
записи във външни бази-данни. 
 
node topology  
Точкова топология. Дефиниране на точки, които описват взаимовръзките между отделни точкови географски обекти. 
Точките имат само координати (X,Y) и не са площни или линейни. Използва се за предстявяне в ГИС среда на 
географски обекти с точков (локализиран) характер като източник на замърсяване, пътно-транспортни 
произшествия, пътни знаци и др. 
 
parallel 
Паралел. Концентрични окръжности, успоредни на екватора с константна географска ширина, перпендикулярни на 
меридианите. 
 
polygon  
Полигон. Група от линкове (свързани линейни сегменти), формиращи затворено пространство. Когато участват в 
топология, съдържат центроид. 
 
polygon topology  
Полигонова топология. Дефинира площи и взаимовръзките между тях, използвайки линкове (свързани линейни 
сегменти) и затворени площи. Съдържа възли и центроиди. Използва се при карти с площни елементи като 
политически и административни карти, почвени карти, кадастрални планове, устройствени планове. 
 
prime meridian  
Нулев меридиан. Гринуичкия меридиан (минава през Гринуич, Лондон), използван за начало на координатата  
географска дължина в сферичната геоографска координатна система. 
 
property alteration definition  
Дефиниране промяна на свойствата на графичните обекти при използването на заявка. 
 
pseudo node  
Псевдо възел. Излишен възел в свързан линеен сегмент. Изчиства се автоматично чрез процедурата map cleanup . 
 
query  
Заявка. Инструмент за извличане на информация от един или повече чертежи. Дефинират се множество от критерии 
с цел получаване само на данните, които ни интересуват. 
 
Query Library  
Библиотека от заявки. Заявки записани в отделен файл за определен проект. В библиотеката всяка завка може да се 
добавя, премахва и модифицира. 
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record  
Запис. Ред с данни от таблица или файл с данни. 
 
registration  
Регистрация. Подготовка на картата за дигитализиране, чрез калибриране на дигитайзера, изчисляване на 
трансформационните параметри за конвертиране на коорднатната система на картата в декартова координатна 
система. 
 
rubber sheeting  
Метод за коригиране на грешки, чрез разтегляне (stretching) на картата към точки с абсолютни (верни) координати – 
координатни кръстове, геодезически точки, рамка на картен лист и др. 
 
scale  
Мащаб. Отношението между дадено разстояние от картата към съответното от терена. Ако картата има мащаб 1:100 
000 тогава едно разстояние от 1 единаца на картата отговаря на 100 000 единици от реалния терен. Мащабът на една 
карта в цифров вид е такъв, каъвто е на картата, от която е получена (изходната карта). 
 
schema  
Схема. Една SQL схема описва пътя на поддиректориите в които се съдържа актуалните таблици от базата данни. 
 
simplifying linear objects  
Генерализация на линейни обекти. Функция на инструмента map cleanup, която редуцира броя на точките, участващи 
в линеен контур. Използва се при трансформиране на цифрова карта от по-едър към по дребен мащаб.  
 
source drawing  
Всички привързани чертежи със съответните им връзки към базата-данни, декларирани в даден проект и участващи 
при изпълнение на заявка. 
 
SDF (Spatial Data File)  
Собствен файлов формат на Autodesk MapGuide®, който съдържа пространствени данни (пътища, градове, държави) 
използвани в картите. Autodesk MapGuide Server чете данни в SDF формат и връща файла за визуализация на 
съответния клиент. 
 
spatial data  
Пространствени данни. Информация за местоположението, формата и взаимовръзките между географските 
елементи. 
 
spatial analysis  
Пространствен анализ. Процес на извличане и/или генериране на нова информация за географските обекти. Включва 
използването на техники за определяне на разпространението на географските обекти в мрежа или дадена област и 
взаимовръзките между тях. 
 
SQL (Structured Query Language) 
Стуктурален език за заявки. Езикът е проектиран с цел стандартизация на комуникацията с бази данни. 
 
table 
Таблица. Набор от данни подредени в редове (записи) и колони (полета) със зададен формат на колоните. 
 
template file  
Временен файл. Формира се от друг файл. Например, текстов файл за съхранение на информацията на географските 
обекти, генерирани от заявка. 
 
thematic maps, thematic mapping  
Тематична карта. Изобразяване на данни за показване на стойност или качество. Данните се изобразяват като се 
използват свойства и стойности  като цвят и ширина.  
 
topology  
Топология. Математическа процедура за явно дефиниране на взаимовръзките между протранствените обекти. Една 
от главните разлики между Автоматизираните Системи за Проектиране (CAD) и ГИС системите, е че първите не 
поддържат топологични отношения. Именно топологията е базата, на която могат да се извършват географски и 
пространствени анализи. 
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topology analysis  
Топологичен анализ. Метод за анализиране на топологиите, включващ Path Traces (намира най-добрия маршрут 
между две точки), Flood traces (връща всички възли и линейни сегменти, които се намират в определен радиус от 
дадена точка), overlay (създава нова топология, която комбинира елементите от две различни топологии), dissolve 
(премахва границите, които съществуват между полигони имащи общ атрибут). 
 
Topology query  
Топологична заявка. Заявка, която използва топологични данни в проекта и привързаните чертежи. 
 
transverse cylindrical projection  
Трансверзална цилиндрична проекция. Цилиндрична проекция, при която проекционния цилиндър обгръщащ 
земното кълбо е завъртян на 90 градуса в посока изток-запад. 
 
UDL (Universal Data Link)  
Текстов файл съдържащ специфична информация, необходима за връзка с база данни, включваща провайдера, типа 
на базата данни, описания на пътя до нея. 
 
Universal Transverse Mercator (UTM) projection  
Приложение на Меркаторна проекция,  подходящо за изработване на световна карта. 
 
vector  
Математически елемент със зададени посока и дължина, но без опеделение на местоположението. Векторните данни 
се съхраняват в X,Y,Z координати и описват точки, линии, площи и обеми. 
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