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ABSTRACT 
The questions of description and visualization Geodesic Database are showed.  The modes descriptions using to 
visualization at program packed Geodesy are looked.  The priority of using Mark Up languages to visualize 
Geodesic Database is point out.  
 
KEY WORDS: visualization, Geodesic Database 
 

НАЧИНИ ЗА КОДИРАНЕ , ИЗПОЛЗВАНИ ПРИ ВИЗУАЛИЗАЦИЯ НА ГЕО-
ДАННИ 

 
   АВТОР ДОЦ.Д-Р.,ИНЖ.ПЛ.МАЛДЖАНСКИ 
 
РЕЗУМЕ 
 Разглеждат се въпроси, свързани с описание и визуализация на гео-данни. Посочват се видовете 
описания при визуализиране, примери от визуализация в програмен пакет “ГЕОДЕЗИЯ”. Изтъкват се 
предимствата за визуализиране на гео-данни при използване на Mark Up структурни езици за описание 
на данни. 
 
КЛЮЧОВИ ДУМИ: визуализация, гео-данни 
 
 

Повечето задачи в геодезичната и фотограметрична практика са свързани с 
получаване и обработка на векторни и разстерни данни за обекти от реалната 
действителност. Геодезическите измервания позволяват пряко да се определят 
количествени параметри за изследвани обекти и явления, а фотограметричните –
непряко (косвено), като за целта се използва (създава) фотограметричен модел от 
заснетите изображения на обекта. При всички тези случаи е необходимо да се ползват 
съвременни техники и методи за визуализация на гео-данни за обследваните обекти. 
Представянето на данните, като резултат от геодезически и фотограметрични 
измервания се извършва, като се използват векторни, разстерни или комбинирани 
графични системи, които позволяват от подходящо кодираните данни да се моделира 
реално изследвания обект или явление. За да се улеснят процесите по създаване и 
визуализация на модела е необходимо да се прилагат съвременни техники за описание 
и представяне на данните в подходящи структури. Повечето от изследваните обекти , 
които се визуализират могат абстрaктно да се опишат като “географски обекти”, 
характеизиращи се с геометрична, атрибутна и специфична информация и подходящо 
реализирани връзки между данните. 

 
I.Пряко визуализиране 
Един разпространен начин е прякото визуализиране чрез използване на 

геометричната информация, получена за гео-данните. В този случай от преките или 
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косвени измервания се използват геометрични (векторни ) данни за да се визуализира 
обекта. Обикновинно това са координати на вектори. Тази начин ползва стандартните 
графични примитиви (точки и линии/полилинии,текстове и др.) , използвани в CAD 
системите.(фиг.1) 

   
(фиг.1.Основни графични примитиви при пряка визуализация) 
 
Поддържаните атрибути към стандартните графични обекти позволяват да се 

извършват допълнителни промени и настройки към вече създадените  обекти. 
Възможно е да се формират форматни стилове , чрез които начините за визуализация се 
подобряват. Използвването на “блокове” и “запълнени области” от контури позволява 
при визуализацията да се генерират тематични карти и да се приложи визуализиране с 
условни знаци. Предимства на прякото визуализиране са: 

• използва се стандартна графична система (AutoCAD, Microstation или 
друг графичен редактор); 

• необходимите операции по визуализация на данните (прозорец, мащабно 
умаление/увеличение, преместване и др.) се поддържат от системата и не 
е необходимо те да бъдат реализирани всеки път при процес на 
визуализация; 

Като недостатъци могат да се посочат: 
• по-трудно осъществяваните смислови връзки между гео-данните. В това 

отношение повечето съвременни CAD системи разполагат с вътрешни 
макро-езици , чрез които се постига разширяване на системните им 
функции. (при AutoCAD това са Auto Lisp и VBA; при Microstation-EDL); 

• базата данни с която работи CAD системата не е свързана с базата данни 
на системата обработваща гео-данните или поне тази връзка не е пряка, а 
се извърпва файлов обмен. 

 
II.Скриптово описание 

Друг разпространен способ е “скриптовото описание”. Това е начин чрез който 
посредством развойните средства на CAD системата се изпълняват макроси (поредица 
от команди), които правят възможно автоматизирането на процеса на визуализация на 
гео-данни. Пример за такава визуализация е: ползването на таблица с описание на 
включен полигон за неговото визуализиране -фиг.2 ( [1]). 

Използват се хоризонталните разстояния и полигоновите ъгли. По този начин в 
пакета “Геодезия” (пакет за обработка на резултати от преки геодезически измервания) 
се прави практическа проверка за точността на затворените фигури ,несключване на 
полигони, чрез визуализация на гео-данни. 

 



 

 
(фиг.2.Визуализиране на затворен полигон от таблично описание, използвано при 
анализ на данни в пакета “ГЕОДЕЗИЯ”) 
 

Друг случай на скриптово описание е използване на специализирани структури 
за автоматизирано генериране на надлъжни и напречни профили (фиг.3,фиг.4) 

 
 

5,0,51,0 
6,14.882,53,0 
7,18.551,54,0 
8,20.09,55,0 
9,16.009,69,0 
10,16.76,67,0 
11,16.351,65,0 
12,16.801,63,0 
13,15.96,60,0 
14,10.922,54,0  

(фиг.3а.Структура за описание на надлъжен профил: съдържа номера на точки от 
пикетажа , разстояния между тях и коти за всяка точка от пикетажа.) 

 



 
(фиг.3б.Генериран надлъжен профил в пакета “ГЕОДЕЗИЯ” по описание на данни в 
структурата на фиг.3а) 
 

 
(фиг.4.Визуализация на напречен профил при структурно описание на неговите 
елементи в пакета “ГЕОДЕЗИЯ”) 
 

III. Визуализация на Гео-данни с използване на структурни езици за 
описание на данни. 

Общ недостатък на прякото и скриптово описание за визуализиране на гео-
данни е ,че и при двата метода самите данни неуправляват процеса на визуализиране, а 
то се осъществява от графичната система, което прави методите за визуализиране 
зависими от използваната графична среда. Съвременните постижения в абстрактното 
описание на данни позволяват да се прилагат специализирани езици за структурно 
описание на данни. Такива са Mark Up езиците  от типа на HTML,XML,VRML. При тях 
описанието на данните се капсулова в така наречените тагове , в които наред със 



самите данни се съдържа и управляваща информация за начина на визуализиране. 
Служебната информация може да бъде възпроизведена от специален парсер (програмен 
интерфейс за визуализиране на информацията от таговете). Предимство се явява 
обстоятелството, че парсера обикновенно се вгражда в системите за визуализиране 
(browsers) и практически данните съдържат кодове за управление на самата 
визуализация. Пример за една такава структура от гео-данни описани в HTML е 
показана на фиг.5а, а нейното визуализиране на фиг.5б.Структурата на всеки таг е : 

<име> 
       тяло 
          </име> 
В тялото се разполага мета–информация (информация за управление на 

визуализацията-дадена със синьо на фиг. 5а) и информация за самите гео-данни (дадена 
с черно на фиг.5а) 

 

 
 
     (фиг.5а) 



 
     (фиг.5б) 

Използването на описания на гео-данни в XML бази от данни дава следните 
предимства при визуализация: 

• позиционна независимост на данните; 
• улеснен процес на визуализиране.  Визуализацията се извършва без да е 

необходима специализирана за целта графична среда; 
• улеснява се обмена на данни между системите. 
 
IV.Изводи: 

• начините за визуализиране на гео-данни се изменят с повишаване на нивото 
на абстракция при описание на данните; 

• начините на описание влиаят на използваните методи за визуализация; 
• съвременните начини за описание на гео-данни позволяват те да се 

визуализират без затруднение от вградени в операционните системи 
визуализиращи програми (browsers). 
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