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1. Przeznaczenie programu
Program EwidMaster służy do prowadzenia ewidencji dróg zgodnie z obowiązującymi
przepisami. Oprócz podstawowych funkcji, takich jak generowanie książki drogi oraz
wymaganych raportów, ma szereg funkcji ułatwiających przegląd danych drogowych,
nawigacji po sieci drogowej poprzez mapę, odtwarzanie fotorejestracji, kodowania danych
drogowych poprzez profil liniowy lub poprzez zdjęcia z fotorejestracji. Program posiada
szereg modułów uzupełniających np. Mapa Interaktywna, Przeglądy Dróg, Mapa Techniczno
- Eksploatacyjna, Mosty, Moduł do Oceny Stanu Nawierzchni, Moduł PMS do planowania
strategii utrzymaniowych.

2. Instalacja
W obecnej wersji katalog z programem należy przekopiować na dysk oraz uruchomić
w następującej kolejności pliki:
a) setup_hiMap_2_3_0_4_0.exe – instalacja kontrolki do mapy
b) CRRuntime_32bit_13_0_5.msi – instalacja kontrolki Crystal Report
c) DotNetFx35.exe - instalacja platformy Microsoft
Podczas pierwszego uruchomienia pojawi się okno, w które należy wprowadzić kod
instalacyjny. W celu otrzymania kodu instalacyjnego należy przesłać na adres
sigma@projektsigma.pl plik EwidMaster.hex. Program związany jest z konkretnym
stanowiskiem komputerowym.

Po wprowadzeniu otrzymanego kodu instalacyjnego należy:
Program EwidMaster.exe i dll’e (AxInterop.hiMap2.dll, DataGridViewAutoFilter.dll,
GMap.NET.Core.dll, GMap.NET.WindowsForms.dll, Interop.hiMap2.dll, MapTools.dll,
Microsoft.Office.Interop.Excel.dll, shapelib.dll) przekopiować do katalogu z bazą danych do
fotorejestracji lub prowadzenia ewidencji. Zalecana struktura katalogów jest następująca:

Folder ze zdjęciami
Folder z mapą
Folder na relacje wyjściowe
Folder ze znakami drogowymi
Baza danych programu EwidMaster
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3. Wymagania
- WindowsXP/2000/Vista/7/8
- Instalacja udostępnionej przez Microsoft aktualizacji (w innym przypadku należy
nale
zainstalować plik dostarczony na nośniku \Install\DotNetFx35.exe)
Program
ram wymaga instalacji kontrolki setup_hiMap_2_3_0_4_0.exe oraz
CRRuntime_32bit_13_0_5.msi
CRRuntime_32bit_13_0_5.msi.
Rozpoczęcie
cie pracy z programem EwidMaster
Do rozpoczęcia pracy z programem
ogramem EwidMaster
EwidMaster potrzebna jest baza danych w formacie MS
Access o strukturze dostarczonej przez firmę
firm Sigma Projekt. Po wybraniu ikony programu
EwidMaster pojawi się
ę okno sterujące
steruj
pracą programu.

Menu główne
Wybór drogi/ulicy
Wybór odcinka
ormacje o długościach
długoś
odcinka
Informacje
i drogi
Aktualny pikietażż lokalny (na
odcinku międzywę
ędzywęzłowym)
Aktualny pikietaż globalny ( od
początku drogi)

Kodowanie danych ze zdjęć
zdj
fotogrametrycznych

Włączenie/wyłączenie
czenie/wyłączenie
poszczególnych kamer
Generowanie warstw
wars mapowych
Generowanie książek
książ dróg i innych
raportów
Włączenie/wyłączenie
czenie/wyłączenie okna z
mapą interaktywną (opcjonalne)
Wymiary ze zdjęć i profilu ( należy
przytrzymywaćć lewy przycisk Ctrl)
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Uaktywniając odpowiednie okna otrzymuje się widoki z kamer, widok profilu oraz widok mapy
interaktywnej, dostęp do raportów i innych funkcji.

W przypadku braku fotorejestracji oraz mapy systemu referencyjnego zostanie pokazane
okno sterujące programu oraz profil liniowy.

4. Nawigacja i znajdowanie odpowiedniej lokalizacji na
sieci drogowej
Znajdowanie lokalizacji drogi odbywa się poprzez wybór drogi z listy dróg w oknie głównym
programu. W celu wyboru konkretnego odcinka drogi, należy wybrać odcinek
międzywęzłowy. Punkt lokalizacyjny ustawi się na początku odcinka w profilu liniowym, na
mapie systemu referencyjnego oraz na fotorejestracji.

Wybór drogi
Wybór odcinka międzywęzłowego

Wybór pikietaża
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W celu przemieszczania się wzdłuż odcinka drogi należy wykonać jedną z poniższych
czynności:
a) wybierając podwójną strzałkę przy oknie „Pikietaż”,

b) uaktywniając okno „Profil liniowy” i poruszając się przy użyciu suwaka z prawej strony
okna,

c) uaktywniając fotorejestrację i używając skrótów klawiszowych „w” oraz „q” - naciskając „w”
pikietaż będzie narastał, naciskając „q” pikietaż będzie malał.

d) klikając na osi drogi w dowolnym miejscu w oknie „Mapa Interaktywna”. Ta opcja
powoduje też przechodzenie do dowolnego miejsca na sieci drogowej, także między
poszczególnymi drogami.
e) uaktywniając okno z dowolną kamerą lub profilem i poruszając kółeczkiem w myszce
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5. Ustawianie katalogów zawierających pliki do pracy
z programem EwidMaster
Aby ustawić foldery robocze należy wybrać menu Ustawienia/Foldery. Pojawi się
następujące okno:

Zalecane są cztery katalogi do pracy z programem. Jeżeli będzie zachowana wzajemna
lokalizacja i nazewnictwo, to wszystkie można ustawić automatycznie poprzez kliknięcie
kwadracika „Foldery domyślne”
Folder ze zdjęciami – zawiera foldery ze zdjęciami dla poszczególnych dróg,
Folder ze znakami – zawiera obrazki znaków drogowych wyświetlanych w programie,
Folder z mapą
zawiera
pliki
odpowiedzialne
za
grafikę
mapy,
Folder na relacje wyjściowe
- w tym katalogu znajdują się warstwy generowane
przez program: pliki XLS eksportowane poprzez menu Narzędzia/Eksport Elementów oraz
książki drogi wraz z raportami rocznymi.
Jeżeli nazwa katalogu z mapami jest „map”, katalogu na relacje wyjściowe „output”,
a katalogu ze znakami „roadsigns” i znajdują się w katalogu z bazą danych to wystarczy
zaznaczyć kwadrat „Foldery domyślne”, a program automatycznie wybierze te katalogi.
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6. Kodowanie danych drogowych
Definiowanie osi drogi
Kodowanie należy zacząć od poprawnego zdefiniowania osi drogi. W tym celu należy na
całej długości drogi zdefiniować punkty leżące na przecięciu osi drogi oraz
charakterystycznych elementów powierzchniowych (np. początek/koniec wjazdu bramowego,
chodnika, pasa zieleni).
Aby rozpocząć definiowanie osi drogi należy użyć skrótu klawiszowego „~” lub wybrać opcję
„oś drogi”. Szczególną uwagę trzeba zwrócić, gdy samochód omija przeszkodę oraz podczas
zakrętów - błędne zdefiniowanie osi drogi może mieć wpływ na wyniki pomiarów.

Oś drogi można definiować jedynie na zdjęciu – żadne operacje nie są możliwe na planie
liniowym.
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Na powyższym przykładzie widać oś drogi zaznaczoną różowym krzyżykiem. W tym miejscu
należało określić oś drogi z uwagi na początek wjazdu bramowego znajdującego się po
prawej stronie drogi.
Istnieje możliwość przesunięcia wcześniej postawionego punktu. W takim przypadku trzeba
najechać na niego kursorem myszki i, trzymając wciśnięty lewy klawisz myszy, przesunąć
punkt w odpowiednie miejsce.
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Po zdefiniowaniu na zdjęciu osi drogi zostanie to przedstawione za pomocą różowych kropek
na profilu liniowym.

Po zdefiniowaniu osi drogi można przejść do kodowania elementów powierzchniowych. Bez
zdefiniowania osi drogi plan liniowy może wyświetlać się w niewłaściwy sposób.

10

Kodowanie elementów powierzchniowych
Po zdefiniowaniu osi drogi można przejść do kodowania elementów powierzchniowych.
W tym celu należy ustawić się na pikietażu, na którym będzie wstawiany obiekt np. wjazd
bramowy, chodnik lub inny element charakterystyczny. Następnie z listy „Wybierz akcję”
wybrać elementy powierzchniowe (lub nacisnąć klawisz 1).
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Następnie przejść w tryb kodowania zaznaczając kwadrat „włącz kodowanie” (lub klawisz E)
- program będzie łączył punkty liniami. Kodując np. wjazd bramowy zaznaczamy jego
początek klikając na dwa początkowe punkty/wierzchołki wjazdu. Następnie przemieszczamy
się na zdjęciach do końca elementu i zaznaczamy dwa końcowe punkty. Na końcu należy
wrócić do punktu pierwszego tak, jakbyśmy mieli obrysować cały obiekt. Istotną sprawą jest,
aby wstawiane punkty leżały jak najbliżej poziomej czerwonej linii co zapewni większą
dokładność pomiarów.
Kolejne elementy są dorysowywane tzn. do narysowanego wcześniej wjazdu bramowego
dołączamy zieleń, chodniki itd. – tak aby powstały zamknięte poligony.

Punkty połączone liniami będą oznaczone na zdjęciu żółtymi krzyżykami w kółeczkach wraz
z oznaczeniem numerów linii do nich dochodzących.
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Na profilu liniowym od razu będą wyrysowywane wszystkie linie dochodzące do
poszczególnych punktów.
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W ten sam sposób należy oznaczyć wszystkie punkty charakterystyczne dla całej drogi, czyli
wierzchołki poszczególnych elementów – jezdni, chodników, parkingów, poboczy, pasów
zieleni itp. Wszystkie punkty powinny być odpowiednio połączone tak, aby na profilu
liniowym widać było zarys całej drogi (jak na powyższym przykładzie). Po połączeniu
wszystkich punktów na planie liniowym powinny znajdować się same zamknięte obszary tzw.
poligony.
Klikając lewym klawiszem myszy na wcześniej utworzonych poligonach należy zdefiniować
rodzaj elementu jaki się w tym miejscu znajduje oraz jego nawierzchnię. W tym celu najpierw
należy kliknąć w wybrany poligon lewym klawiszem myszki:

Następnie w oknie, które się pokazało należy z listy rozwijanej wybrać odpowiedni opis oraz
nawierzchnię elementu.
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Istnieje możliwość ręcznego wpisywania numeru elementu i nawierzchni. Wówczas
w oknie, trzeba wpisać odpowiedni kod (w powyższym przykładzie byłoby to „25-3”).
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Wypełnianie poligonów należy kontynuować, aż do zdefiniowania wszystkich elementów
oraz nawierzchni.
Wstawione uprzednio punkty można przesunąć. Należy pamiętać, że przesuwanie odbywa
się przy wyłączonej opcji kodowania. Aby przesunąć punkt trzeba najechać na niego
kursorem na zdjęciu, a następnie trzymając wciśnięty lewy klawisz myszy przesunąć go w
pożądane miejsce. Analogicznie można przesuwać punkty na profilu liniowym – trzeba
pamiętać, aby mieć przy tym wciśnięty klawisz SHIFT.
W każdej chwili istnieje również możliwość usunięcia pojedynczego punktu. W tym celu przy
wyłączonej opcji kodowania należy najechać kursorem na punkt na zdjęciu i kliknąć prawym
klawiszem myszy. Na planie liniowym wykonujemy to analogicznie pamiętając aby trzymać
dodatkowo wciśnięty klawisz SHIFT.
Uwaga: Należy pamiętać, że po usunięciu wybranego punktu zostaną również usunięte
wszystkie linie, które się z nim łączyły!
Istnieje również możliwość dostawienia pojedynczego punktu. Należy włączyć opcje
kodowania, wstawić punkt klikając na planie liniowym na wybraną linię lewym przyciskiem
myszy z jednoczesnym przytrzymaniem klawisza SHIFT – aby zakończyć wstawianie punktu
należy nacisnąć literkę E ( lub wyłączyć opcję kodowania).
Aby skasować linię należy najpierw podświetlić ją na profilu liniowym, a następnie kliknąć
prawym
przyciskiem
myszy
przytrzymując
przycisk
SHIFT.
Kasowanie linii wychodzących z punktu następuje przy kliknięciu prawym przyciskiem myszy
razem z wciśniętym przyciskiem SHIFT na wybrany punkt - działa tylko w trybie kodowania.

Narzędzia ułatwiające modyfikację powierzchni
Program EwidMaster po wybraniu akcji "elementy powierzchniowe" oferuje następujące
opcje ułatwiające wstawianie i modyfikowanie elementów powierzchniowych:
Wstawianie punktów po jednej stronie profilu
Wstawianie punktów na profilu

Wstaw zjazd
Wstawianie punktów na przecięciu z zadaną linią
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Po wybraniu opcji "Wstaw zjazd" wyświetlone zostanie okno, w którym będzie można
zdefiniować długość zjazdu oraz materiał z jakiego jest on wykonany.

Kod wybieramy zgodnie z listą kodów dostarczonych z programem. Następnie najeżdżamy
kursorem na fragment pobocza, na którym chcemy umieścić zjazd. Należy zwrócić uwagę,
że w przypadku gdy zdefiniowana długość zjazdu będzie wynosiła 4 metry, wówczas po
kliknięciu na wybrany fragment pobocza odległość 4 metrów zostanie odłożona symetrycznie
względem miejsca położenia kursora (2 m poniżej i 2 metry powyżej).
Wybierając opcję "wstawianie punktów na przecięciu z zadaną linią", po kliknięciu na profilu
liniowym pojawi nam się przerywana linia tnąca, która po wskazaniu drugiego punktu
przetnie nam profil liniowy w następujący sposób:

Wybierając opcję "wstawianie punktów po jednej stronie profilu", mamy możliwość
podzielenia poligonu po lewej lub prawej stronie jezdni w zależności, po której stronie profilu
klikniemy lewym klawiszem myszy. Poligon zostanie podzielony pod kątem prostym na
pikietażu odpowiadającym położeniu kursora.
Wybierając opcję "wstawianie punktów na profilu", mamy możliwość podzielenia całego
profilu na dwie części. Poligon zostanie podzielony pod kątem prostym na pikietażu
odpowiadającym położeniu kursora.
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Definiowanie położenia punktów oraz długości linii (opcjonalne)
Program EwidMaster daje użytkownikowi możliwość zdefiniowania odległości punktu od osi
lub krawędzi jezdni oraz długości elementu liniowego.
Aby zmienić położenie punktu należy kliknąć na dany punkt. Zostanie wyświetlone
następujące menu:
Możemy określić dokładne położenie punktu poprzez
wybór odcinka, pikietaża oraz odsunięcia od osi.
Położenie to możemy dodatkowo w zależności od
potrzeb odliczać od osi lub krawędzi jezdni lub od
początku drogi lub początku odcinka po zaznaczeniu
odpowiedniej opcji.

Aby określić dokładną długość elementu liniowego należy kliknąć lewym klawiszem myszy
na daną linię na profilu liniowym. Zostanie wyświetlone następujące menu:
Możemy za jego pomocą określić jaką długość ma
mieć dana linia na profilu liniowym. Wybraną
długość otrzymujemy po kliknięciu przycisku
"Aktualizuj"

Istnieje również możliwość "wyprostowania" linii, która została wstawiona pod kątem.
Należy z wciśniętym klawiszem "alt" kliknąć na linię
lewym klawiszem myszy. Linia zostanie wyrównana do
punktu, który był bliżej kursora.
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Kodowanie elementów liniowych
Kodowanie elementów liniowych rozpoczyna się podczas wyboru odpowiedniej opcji
z okienka głównego programu lub wciskając klawisz „2”.

Następnie należy nacisnąć klawisz „E” (początek kodowania) i na zdjęciu w miejscu, gdzie
znajduje się interesujący nas obiekt liniowy kliknąć prawym klawiszem myszy i wybrać z
rozwijalnego menu opis tego elementu.

19

Elementem liniowym może być np. pas drzew czy też, jak na powyższym przykładzie,
oznakowanie poziome drogi. Elementy liniowe na zdjęciu są wyświetlane jako zielone
krzyżyki w kółku – na planie liniowym są to odpowiednio zielone punkty połączone linią (lub,
w przypadku oznakowania poziomego, obraz znaku).
Punkty definiujące elementy liniowe można przesuwać w sposób analogiczny jak punkty
elementów powierzchniowych.
Również elementy liniowe można wstawiać bezpośrednio na planie liniowym – w tym celu
trzymając wciśnięty klawisz SHIFT należy kliknąć lewym klawiszem myszy na planie
liniowym i definiować po kolei punkty – aby zakończyć kodowanie należy nacisną klawisz „E”
(lub wyłączyć opcję kodowania).
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Kodowanie elementów punktowych
Aby rozpocząć kodowanie elementów punktowych należy wcisnąć klawisz „3” lub wybrać
odpowiednią akcje w głównym okienku programu:

Następnie należy nacisnąć klawisz „E” (początek kodowania) i na zdjęciu w miejscu, gdzie
znajduje się interesujący nas obiekt punktowy, kliknąć prawym klawiszem myszy i wybrać
z rozwijalnego menu opis tego elementu.

21

Elementem punktowym może być: słup, latarnia, drzewo, znak drogowy czy też, jak na
powyższym przykładzie, kratka ściekowa. Elementy punktowe pokazywane są na zdjęciu
w postaci błękitnych krzyżyków w kółeczku – analogicznie na planie liniowym są to błękitne
punkty (lub, w przypadku oznakowania pionowego, obraz znaku).
Punkty definiujące elementy punktowe można przesuwać w sposób analogiczny jak punkty
elementów powierzchniowych.
Również elementy punktowe można wstawiać bezpośrednio na planie liniowym – w tym celu
trzymając wciśnięty klawisz SHIFT należy kliknąć lewym klawiszem myszy na planie
liniowym – nie jest to jednak pożądany sposób, gdyż umiejscowienie danego elementu może
być obarczone dużym błędem.

W przykładu znaków drogowych po wyborze ich z pierwszej listy pokazują się następne listy,
gdzie należy określić dokładnie typ znaku.
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A następnie dokładny symbol danego znaku:
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7. Dodawanie dokumentów i własnych opisów do
elementów pasa drogowego
Do każdego zakodowanego elementu (powierzchniowego, liniowego oraz punktowego)
można dołączyć własne komentarze oraz dokumenty ( zdjęcia lub inne pliki). Aby to zrobić
należy w oknie głównym wybrać typ elementu do którego będziemy dodawać plik ( „Wybierz
akcję” i wybrać np. elementy punktowe).W oknie „Profil liniowy” należy kliknąć prawym
przyciskiem myszy na obiekcie, do którego chcemy dodać plik, w wyniku czego pojawi się
okno:

Wybrany element

Okno z własnym opisem. Opis ten pojawi
się też w pliku XLS podczas eksportu do
tego pliku danego typu elementów.

Dodawanie/Usuwanie własnych plików
powiązanych z danym elementem.
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8. Mapa interaktywna (opcjonalne)
Po uaktywnieniu przycisku Mapa wyskakuje okno z mapą:

Czerwoną kropką oznaczona jest aktualna pozycja kamer – jeśli użytkownik zmieni pikietaż
to wraz ze zmianą zdjęć przesuwać się będzie czerwona kropka.
Na widok mapy składa się szereg warstw tematycznych: sieć drogowa, węzły, numery
węzłów, numery dróg, podkład itd. Użytkownik otrzymuje mapę z odpowiednio ustawioną
kolejnością warstw – nic jednak nie stoi na przeszkodzie, aby wyłączyć którąś warstwę,
dodać inną czy też zmienić kolejność.
Dodawanie nowych warstw odbywa się poprzez import. Program obsługuje import plików
z programu MapInfo (rozszerzenie *.TAB) oraz z plików Shape (rozszerzenie *.SHP).

Po otwarciu mapy kursor myszki automatycznie zmienia się w „łapkę” – za jej pomocą
można przesuwać mapę we wszystkich kierunkach, a za pomocą kółeczka myszy zmieniać
powiększenie.
Po naciśnięciu prawego przycisku myszy kursor z „łapki” zmienia się w strzałkę – gdy to
nastąpi można wybrać dowolny obiekt z mapy i klikając przycisk z literką „i” wyświetlić
właściwości danej warstwy.
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Na górnym pasku poleceń dostępnych jest kilka opcji. Zaczynając od pierwszej z nich jest to
możliwość wydrukowania mapy. Po wybraniu z paska narzędzi polecenia Mapa => Drukuj
należy wybrać drukarkę i zaakceptować przyciskiem OK.
Pojawia się wtedy okno, w którym użytkownik może ustawić skalę wydruku czy zmienić
ustawienia strony (orientacja, format):
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Następne polecenie to Edycja poligonów.

Gdy jest włączona edycja poligonów użytkownik może poprzez mapę zmieniać kształt
poszczególnych poligonów – w tym celu wystarczy za pomocą myszki przesuwać czerwone
punkty poligonów (czyli ich rogi) aby ustawić pożądany kształt i rozmiar.
Wszystkie zmiany wprowadzane na mapie zostają również wprowadzone do bazy danych
tzn. że zmienia się dynamicznie profil liniowy z którego program korzysta do generowania
książek drogi, raportów czy innych zestawień.
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Po wybraniu polecenia Właściwości ukazuje się poniższe okno:

W oknie tym widoczne są wszystkie warstwy składające się na mapę.
Wybierając określoną warstwę można:
• przesuwać ją w dół lub w górę (za pomocą przycisków W górę i W dół) zmieniając jej
kolejność
• skasować ją za pomocą przycisku Usuń
• ustawić warstwę jako nieaktywną (warstwa jest widoczna ale nie można jej wtedy
wybrać klikając w nią kursorem myszy)
• można ustawić by była niewidoczna
• określić warstwę edytowalną
Można tu też dodać nową warstwę klikając przycisk Dodaj...

28

Ostatnie polecenie to Znaki drogowe (opcjonalne):

Służy ono przede wszystkim do podglądania aktualnej organizacji ruchu oraz do
projektowania nowej.
Menu Znaki drogowe zawiera następujące polecenia:
• Pokaż warstwę aktualną – pokazuje aktualne rozmieszczenie znaków drogowych
• Pokaż warstwę planowaną – pokazuje warstwę na której użytkownik może dowolnie
przesuwać czy też usuwać znaki drogowe
• Synchronizuj warstwę aktualną – synchronizuje wyświetlane na mapie znaki ze
znakami w bazie – czyli jeśli użytkownik doda lub usunie z bazy znak to za pomocą
tej opcji może zaktualizować warstwę ze znakami.
• Kopiuj z aktualnej na planowaną – kopiuje wszystkie znaki z warstwy aktualnej na
warstwę planowaną
• Zmień format opisu – w tym miejscu użytkownik może zmienić format opisu znaku
• Wyczyść warstwę aktualną – kasuje wszystko z warstwy aktualnej
• Wyczyść warstwę planowaną – kasuje wszystko z warstwy planowanej
• Zapisz warstwę planowaną – zapisuje do pliku warstwę planowaną
• Wczytaj warstwę planowaną – wczytuje z wybranego pliku warstwę planowaną
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Po wybraniu opcji Pokaż warstwę aktualną na mapie wyświetla się warstwa ze znakami i
ich opisami:

Wszystkie ikonki znaków użytkownik może dowolnie przesuwać, aby poprawić czytelność
mapy.
Aby zamiast kodów znaków w opisach program wyświetlał co innego należy wybrać opcję
Zmień format opisu – wtedy użytkownik może uzyskać opis, który jest mu aktualnie
najbardziej potrzebny.
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W każdej chwili użytkownik klikając na mapie prawym klawiszem na dowolnym znaku może
zmieniać jego atrybuty:

Należy pamiętać, że po dowolnej zmianie program automatycznie wszystko zapamiętuje –
jednak dla bezpieczeństwa warto co jakiś czas zapisać warstwę planowaną do pliku.
Aby wprowadzić znaki na warstwę planowaną, należy z menu Znaki drogowe wybrać opcję
pokaż warstwę planowaną. Następnie należy prawym klawiszem myszki kliknąć na sieć
drogową w miejscu planowanego znaku i kliknąć "Dodaj nowy element".
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Następnie w oknie, które zostanie wyświetlone należy uzupełnić informacje o tym jaki typ
oznakowania chcemy dodać do warstwy planowanej, rodzaj znaku, możemy z foldera
/Roadsigns dołączyć grafikę znaku. Można również dodać informację o położeniu znaku
względem osi drogi, stronie drogi, jego kącie obrotu itd.

Aby zapisać warstwę planowaną należy z menu Znaki drogowe wybrać opcję "Zapisz
warstwę planowaną".
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Moduł mapy internetowej (opcjonalne)

Program EwidMaster pozwala na podczytanie pod mapę interaktywną podkładów
z popularnych serwisów mapowych WMS. Wśród nich znajdziemy podkłady serwisu
Geoportal, Geoportal 2 itp. Daje to możliwość przeglądania ortofotomap, map
topograficznych, katastralnych. Wybór serwisu odbywa się za pomocą menu rozwijalnego:
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9. Generowanie warstw tematycznych (opcjonalne)
Gdy już są zakodowane wszystkie dane w bazie danych programu, istnieje możliwość
wygenerowania poszczególnych warstw tematycznych – dotyczących elementów
powierzchniowych, punktowych oraz liniowych.
Do wygenerowania warstw tematycznych wymagana jest warstwa z siecią drogową danej
jednostki. Gdy użytkownik ją posiada, wygenerowanie warstw tematycznych składa się
z dwóch kroków. Najpierw należy nacisną przycisk „Warstwy” w oknie głównym programu:

Po kliknięciu klawisza „Generuj” w zdefiniowanym przez użytkownika katalogu utworzone
zostaną warstwy tematyczne ( katalog definiuje się w menu Ustawienia/Foldery – okno
„Folder na relacje wyjściowe” ) .

Uwaga! Warstwy powierzchniowe można przeskalować, określając poszerzenie w stosunku
do wymiarów rzeczywistych.
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10. Raporty oraz książki drogi
Aby wygenerować raport lub książkę drogi należy posiadać bazę danych wraz
z wprowadzonymi do niej danymi pasa drogowego.
Wystarczy wtedy kliknąć przycisk „Raporty” w oknie głównym programu:
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Następnie należy uzupełnić poszczególne pola w okienku, które się pojawi na ekranie:

Zaznaczając odpowiednie kwadraty można wygenerować książki drogi dla pojedynczej,
wielu lub wszystkich dróg za jednym razem.
Po kliknięciu przycisku „Generuj” zostaną one utworzone w postaci plików PDF we wcześniej
określonej lokalizacji.
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11. Wpisy do książek dróg
W każdej książce drogi możemy uzupełnić poszczególne tabele z dodatkowymi
informacjami, takimi jak:
−
−
−
−
−
−
−
−

Osoby upoważnione
Opracowania projektowe
Dzienniki objazdu
Protokoły odbioru robót
Protokoły katastrof
Protokoły kontroli okresowych
Informacje o drodze
Parametry drogi

Aby tego dokonać należy na oknie Raporty podświetlić interesującą nas drogę i kliknąć na
niej prawym przyciskiem myszy. Pojawi się wówczas następujące podmenu:

Wybieramy tabelę, którą chcemy uzupełnić.
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Osoby upoważnione

W tym oknie wprowadza się osoby upoważnione do wpisów w książce drogi. Osoba tu
wpisana zostanie pokazana w Tabeli nr 1 w KD
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Opracowania projektowe

W tym oknie wprowadza się wszelkiego rodzaju opracowania dotyczące danego odcinka
drogi. Wpisy pojawią się w książce drogi w Tabeli nr 2:

Uwaga! Protokoły roczne należy dodawać poprzez Wykaz opracowań projektowych.
Protokoły pięcioletnie wykonane poprzez moduł do przeglądów dróg będą się
dodawały automatycznie w książce drogi w tabeli nr 5
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Dzienniki Objazdu

W tym oknie wprowadza się dane z dzienników objazdu. Wykaz pojawi się w Tabeli nr 4
Książki Drogi.
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Protokoły odbioru robót

W tym oknie wprowadza się protokoły z robót wykonywanych na danym odcinku drogi. Wpis
pojawi się w Tabeli nr 6 książki drogi.
Uwaga! Podczas dodawania protokołu wpis dotyczący dokumentacji projektowej
będzie wybierany z listy rozwijanej. Na liście pojawią się tylko dokumenty, które
wcześniej były wprowadzone w tabeli „Opracowania projektowe”.
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Protokoły katastrof

Wpisy wykonane w tym miejscu pojawią się w Tabeli nr 7 książki drogi
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Protokoły kontroli okresowych

Wpisy wykonane w tym miejscu pojawią się w Tabeli nr 5 książki drogi.
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Informacje o drodze

Wpisy wykonane w tym miejscu pojawią się na stronie tytułowej książki drogi.
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Parametry drogi

W tym miejscu jest możliwość zmiany kategorii drogi oraz jej klasy technicznej.
W dolnej części istnieje również podziału odcinka według nośności drogi.
Wpisy wykonane w tym miejscu pojawią się w tabeli nr 8 książki drogi.
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12. Zestawienia eksportowane do Excela
Użytkownik ma możliwość wygenerowania zestawień w postaci plików Excela – można
wygenerować zestawienie zarówno dla elementów liniowych, punktowych jak
i powierzchniowych.
Aby wygenerować zestawienia należy wybrać z menu Narzędzia opcję Eksport elementów:

Następnie pokaże się okno, w którym można określić, jakie zestawienia nas interesują:

Zestawienia tych elementów będą wygenerowane ze wszystkimi atrybutami oraz
z notatkami, jakie przy nich zostały sporządzone ( patrz rozdział nr 7 Dodawanie
dokumentów i własnych opisów do elementów pasa drogowego). Pliki XLS zostaną zapisane
w katalogu zdefiniowanym w menu Ustawienia/Foldery (bądź domyślnie w katalogu
„Output”).
Przykład informacji zapisanych w pliku XLS:
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Obiekty mostowe
Użytkownik ma możliwość przeglądania wszystkich obiektów mostowych, które są w jego
zarządzaniu – w tym celu należy wybrać z menu Narzędzia opcję Obiekty mostowe:

Następnie pokaże się okno, w którym
poszczególnych obiektów mostowych:

można

wygenerować

raporty

dotyczące

Aby wygenerować raport wystarczy wybrać określony obiekt mostowy (lub zaznaczyć
wszystkie), a następnie kliknąć opcję Generuj.
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Domyślnie wprowadzone są tylko podstawowe dane dotyczące lokalizacji danego obiektu –
lecz użytkownik ma również możliwość wprowadzenia danych fachowych.
W tym celu należy dwukrotnie kliknąć na dowolnym obiekcie mostowym – ukaże się wtedy
następujące okno:

Domyślnie zawsze pokazuje się pierwsza zakładka „Opis obiektu” – lecz jest jeszcze szereg
innych bardziej szczegółowych zakładek np.” Parametry techniczne”, „Przęsła”, „Podpory”
etc.
Gdy użytkownik wprowadzi dane należy je zapamiętać klikając przycisk Zapisz.
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Statystyki odcinka drogi
Istnieje również możliwość podejrzenia statystyk ilościowych dróg zawartych w bazie
danych. W tym celu należy z menu Narzędzia wybrać opcję „Statystyki odcinka drogi”:

Ukaże się wtedy okno z domyślną zakładką pokazującą wszystkie odcinki drogowe zawarte
w bazie danych:

W każdej chwili jest możliwość wybrania opcji Export do Excela, która to spowoduje
wygenerowanie Excela ze wszystkimi zakładkami możliwymi do podejrzenia w powyższym
oknie.
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Po wybraniu zakładki „Statystyki ilościowe” można odczytać takie informacje jak ilość drzew
na danej drodze, ilość kratek ściekowych czy też znaków drogowych:

W ostatniej zakładce można sprawdzić, które odcinki zawarte w bazie są zinwentaryzowane,
a które jeszcze nie:
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Kalkulator kosztów napraw

W programie jest również zintegrowany prosty kalkulator kosztów napraw. Aby go wybrać
należy z menu Narzędzia wybrać opcję „Kalkulator kosztów napraw”:

Ukaże się wtedy następujące okno:

Użytkownik ma możliwość wybrać lokalizację oraz rodzaj zniszczenia i na podstawie podanej
powierzchni wyliczyć koszty napraw.
Wszystkie ceny i rodzaje typów uszkodzeń są możliwe do edycji po naciśnięciu przycisku
Typy uszkodzeń.
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13. Tworzenie brakujących znaków pionowych

W podkatalogu programu EwidMaster.exe znajduje się katalog \Roadsigns\, a w nim
bitmapy ze znakami. Generalna zasada jest następująca: program wyświetla na profilu
bitmapę ze znakiem, jeżeli dla zakodowanego symbolu (znaku) znajdzie w katalogu
Roadsigns plik o takiej samej nazwie z rozszerzeniem PNG.

Znaki z ograniczeniem prędkości (B-33) lub tonażu (B-18), i temu podobne, należy
zapamiętać jako symbol np. B-18 i zrobić do nich opis (na profilu kliknąć prawym przyciskiem
myszy) taki jak będzie miał człon nazwy pliku z bitmapą po symbolu i myślniku czyli „B-18-„
np. „2_5 t”. W tym przypadku nazwa bitmapy ma postać „B-18-2_5 t.png”
Uwaga! W nazwach plików nie wolno stosować przecinków, kropek, znaków mniejszości
i większości. Należy je zastąpić podkreśleniem.
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Kod znaku z
listy

Nazwa pliku

B-20

b-20.png

B-18

b-18-2_5
2_5 t.png

B-33

b-33-20.png

Uwagi

Ograniczenie do 2,5 tony.. W opisie wpisano
nazwę pliku po symbolu wraz z myślnikiem
my
„-„
Oraniczenie prędkości
ści do 20. W opisie
wpisano 20.

Aby dodać brakujący znak najlepiej postępować
post
według następującej
ącej procedury:
•

•
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Skopiować ze strony internetowej http://www.znaki-drogowe.pl/ znak. W tym celu
należy kliknąć
ąć prawym przyciskiem myszy na konkretnym znaku np. B-3
B i wybrać
pozycję „Zapisz obrazek jako”. Wa
Ważne,
ne, aby nazwa pokrywała si
się z symbolem
kodującym
cym znaki w programie EwidMaster, w tym przypadku
przypadku należy
należ zmienić nazwę
z b_03 na B-3
3 . Wystarczy odświeżyć
od
drogę ( jeszcze raz ją
ą wybrać
wybrać) i znak pojawi się
na profilu.
Aby tło w narożach
żach znaku było prze
przeźroczyste należy
ży jego kolor zmienić
zmieni na
przeźroczystą biel (RGB 255,254,255).
255,
Można to zrobić pod Paint’em. Należy
Nale znak
otworzyć w programie Paint . Ustawi
Ustawić kolor podstawowy do wypełnienia jako biały jak
na rysunku:

Zmiana koloru najlepiej funkcjonuje na plikach typu BMP, dlatego najpierw należy
plik zapamiętać w formacie BMP ( 24-bity), a stary PNG usunąć. Kolor zmienić
najlepiej „przechylonym wiaderkiem”.

Znaki nietypowe (nazwy miejscowości, drogowskazy).
Znak taki należy przygotować w dowolnym edytorze ( lub przerabiając istniejący z katalogu
\Roadsigns\ ) i zapamiętać z rozszerzeniem PNG. Nazwę pliku tworzymy według wcześniej
opisanej zasady czyli symbol podstawowy e-17a, myślnik i po myślniku własna nazwa (e17a-Piotrówka lub e-2a-_- Mroczeń_ Wołczyn -_.png). Podczas kodowania na profilu, aby
znak się pokazał, należy w opisie umieścić ciąg, który został przez nas zaproponowany.
Istnieje też oddzielny moduł - Edytor Tablic (opcjonalny) służący do tworzenia nowych
znaków drogowych. Do tego modułu dołączona jest osobna instrukcja.
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Skróty klawiszowe
Q - zdjęcie do tyłu
W - zdjęcie do przodu
A - do tylu znacznik
S - do przodu znacznik
Z - do tylu znacznik wybranego typu
X - do przodu znacznik wybranego typu
CTRL - mierzenie odległości na zdjęciu
SHIFT - trzymając wciśnięty ten klawisz można wykonywać operacje na profilu liniowym
~ - definiowanie osi jezdni
1 - definicja elementów powierzchniowych
2 - definicja elementów liniowych
3 - definicja elementów punktowych
E - włącz/wyłącz kodowania
R - rozpocznij kodowanie nowej linii
I - wstaw domyślną jezdnie z poboczami dla całej drogi ( przy rozpoczęciu kodowania
powierzchni dla nowej drogi)
SHIFT + pokrętło myszki - zmiana powiększenia w oknie profilu liniowego
Opcjonalne skróty klawiszowe:
ALT + lewy klawisz myszy - prostowanie linii
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