Instrukcja użytkowania modułu
Mapa topograficzna województwa
1. Na pasku narzędzi po prawej stronie ekranu kliknij przycisk Inne moduły i wybierz moduł Mapa
topograficzna województwa.

2. Po wybraniu modułu na ekranie w pasku narzędziowym Zawartość mapy pojawiają się nowe
zasoby danych udostępniane przez serwis. Są to:
Punkty Użyteczności Publicznej - zbiór obiektów użytecznych lub wartych uwagi zlokalizowanych
na terenie województwa dolnośląskiego np. służby porządkowe, szkoły, świątynie

Państwowy Rejestr Granic - prezentuje przebieg granic jednostek zasadniczego trójstopniowego
podziału terytorialnego kraju (tj. gmin, powiatów, województw) oraz informacje o nazwie jednostki
oraz kodzie identyfikacyjnym, opartym na rejestrze TERYT

Mapa topograficzna (BDOT) - baza danych obiektów topograficznych, określana również jako TBD,
której treść dostosowana jest do poziomu informacyjnego map topograficznych w skali 1 :10 000

Mapa topograficzna (VMAP) - wojskowa mapa wektorowa poziomu 2, opracowana w skali
1 : 50 000

Mapa topograficzna (BDO) - mapa prezentująca treści ogólnogeograficzne, opracowana w skali
1 : 250 000

Podkład - stanowi granice administracyjne: krajowe, wojewódzkie oraz powiatowe
Numeryczny Model Terenu - obraz powierzchni terenu prezentujący jej ukształtowanie oraz formy
morfologiczne, pozwalający na określenie wysokości terenu w dowolnym punkcie o znanym położeniu

Ortofotomapa - mapa powstała w wyniku przetworzenia zdjęć lotniczych lub satelitarnych,
prezentująca w rzeczywisty sposób stan pokrycia i zagospodarowania terenu; może stanowić
uzupełniający podkład dla warstw TBD

3. Aby przejść do przeglądania treści Topograficznej Bazy Danych w oknie Zawartość mapy
zaznaczamy okienko

znajdujące się przy serwisie Mapa Topograficzna (BDOT).

4. Aby mieć dostęp do danych i wszystkich warstw zawartych w tym serwisie należy kliknąć symbol
znajdujący się obok jego nazwy. Warstwy jakie zawiera Mapa topograficzna (BDOT) to między
innymi: punkty adresowe, nazwy ulic, odcinki jezdni, budynki, odcinki rzek i kanałów czy parki
narodowe.

5. Za pomocą narzędzi nawigacji znajdujących się po prawej stronie ekranu wyszukujemy
interesujący nas obszar lub obiekt.
Pasek narzędzi nawigacji

Legenda

Szczegółowe objaśnienia użytych na mapie symboli i kolorów zawiera legenda dostępna po
kliknięciu ikony

znajdującej się przy danej kategorii tematycznej danych.

Widok legendy dla kategorii budynki

6. Dodatkowe informacje o wybranym obiekcie możemy uzyskać korzystając z narzędzia
identyfikacja

dostępnego na pasku narzędzi nawigacji.

Po wyborze narzędzia i kliknięciu lewym przyciskiem myszy na wskazany obiekt ukaże się okno z
listą warstw tematycznych, dla których możemy uzyskać dodatkowe informacje.

Po kliknięciu wybranej warstwy tematycznej wyświetli się lista dodatkowych informacji dotyczących
wskazanego obiektu.

