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1 Wymagania systemowe 
Aplikacja Vectraportal może być uruchomiona na następujących przeglądarkach internetowych: 

 Google Chrome  

 Mozilla Firefox 

 Opera 

 Internet Explorer (niektóre funkcje mogą sprawiać problemy) 

2 Podstawowa funkcjonalność serwisu 
 

2.1 Mapa 
 

Widok mapy służy do prezentacji danych przestrzennych w zależności od konfiguracji drzewka 
warstw lub interakcji użytkownika. Mapa serwisu może mieć określone tło wybrane z listy dostępnych dla 
użytkownika opcji. Interakcje mapy zależą od wybranych narzędzi. Standardowo użytkownik może 
przesuwać widok mapy przytrzymując przycisk myszy oraz przybliżać/oddalać widok przy pomocy kółka 
myszy. 

 

2.2 Pasek narzędzi 
 

 
Wyszukiwarka miejsc 

 
Przybliżenie widoku mapy 

 
Oddalenie widoku mapy 

 
Przywrócenie domyślnego widoku mapy 

 
Narzędzie „łapka” do przesuwania mapy 

 
Informacje o obiekcie 

 
Narzędzia pomiaru na mapie 

 
Przeglądarka panoram 

 
Pokaż/ukryj drzewko warstw 

 
Pokaż/ukryj legendę 
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2.3 Warstwy mapy 

2.3.1 Tło mapy 
 
Użytkownik ma możliwość wyboru 

tła mapy z listy dostępnych opcji. 
Jednocześnie może być wybrana jedna 
opcja, w tym istnieje możliwość 
wyłączenia tła mapy, które staje się w 
takim przypadku białe. 

 
 

 

2.3.2 Drzewko warstw 
 

Umożliwia zarządzanie widocznością poszczególnych warstw mapy. Warstwy pogrupowane są w 
grupy i podgrupy. Niektóre podgrupy mogą być jednokrotnego wyboru.  
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2.3.3 Menu kontekstowe 
 

Menu poszczególnych pozycji w drzewku warstw umożliwia wywołanie poszczególnych akcji dla 
warstwy lub grupy.  

 
 

Jedną z opcji menu kontekstowego są Ustawienia, gdzie użytkownika może ustawić poziom 
widoczności warstwy. 
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2.3.4 Zmiana kolejności wyświetlania warstw 
 

Użytkownika ma możliwość zmiany kolejności wyświetlania warstw, co jest szczególnie przydatne w 
przypadku gdy treść jednej warstwy przysłania treść innej warstwy. Funkcja ta jest możliwa dzięki metodzie 
„przeciągnij i upuść”, w ten sposób przy pomocy myszki można złapać wybraną warstwę i przeciągnąć w 
nowe miejsce na drzewku warstw. Operacja ta umożliwia zmianę położenia warstwy także pomiędzy 
kategoriami, jednak przenoszenie całych kategorii i podkategorii nie jest możliwe. 
 

2.4 Legenda 
 

Elementem serwisu jest legenda mapy, która aktualizowana jest dynamicznie w zależności od 
widoczność poszczególnych warstw. Legenda może być graficzna i prezentować poszczególne style 
obiektów danej warstwy, albo interaktywna i prezentować listę obiektów danej warstwy z możliwością 
wybrania pojedynczego obiektu w celu wyświetlenia dodatkowych informacji. Po wybraniu obiektu w 
legendzie interaktywnej mapa ustawia się w taki sposób aby cały wybrany obiekty był widoczny.  

 

2.5 Mapka orientacyjna 
 

Mapka orientacyjna prezentuje aktualny widok mapy z szerszej perspektywy. Użytkownik ma 
możliwość zmiany aktualnego widoku mapy poprzez kliknięcie na mapce orientacyjnej. W okienku mapki 
orientacyjnej widoczne są te same warstwy co na mapie głównej. 
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2.6 Odczyt współrzędnych geograficznych 
 

Serwis umożliwia odczyt współrzędnych geograficznych z aktualnego położenia kursora myszy. 
Współrzędne mogą być wyświetlane w układzie współrzędnych wybranym przez użytkownika. 

 

 

2.7 Wyszukiwarka 
 

Narzędzie wyszukiwarki umożliwia odnalezienie miejsc na mapie po wpisaniu nazwy lub fragmentu 
nazwy. Wyniki wyszukiwania wyświetlane są w postaci listy a kliknięcie na wybranej pozycji zbliża mapę do 
wskazanego miejsca. Narzędzie to obsługuje wyszukiwarkę adresów korzystając z dostępnych w Internecie 
silników wyszukiwania Google (domyślnie) lub OpenStreetMap. 

 
Użytkownika ma także możliwość wyszukania miejsca podając jego współrzędne geograficzne. Dane 

można wprowadzić w formacie dziesiętnym WGS lub w formacie kątowym GPS. Wynikiem wyszukania jest 
punkt, który wskazane jest na mapie w postaci ikony. 



 VectraPortal 

 

Instrukcja użytkownika | styczeń 2016 8 

 

 

2.8 Menu pomocnicze 
 

Menu pomocnicze zawiera opcje dodatkowe, które nie są związane bezpośrednio z 
funkcjonalnością mapy: 

 Logowanie użytkownika 

 
Geolokalizajca 

 Generowanie linku do aktualnego widoku mapy 

 
Instrukcja użytkownika 

 Informacje o aplikacji 

 
Widok pełnoekranowy 

3 Narzędzia mapy 
 

3.1 Pomiary na mapie 
 

Serwis umożliwia wykonywanie pomiarów dowolnych elementów bezpośrednio na mapie. Po 
aktywacji narzędzia w prawym dolnym narożniku ekranu pokaże się okno pomiarów, w którym dostępne są 
następujące opcje: 

 

 

 

 

Pomiar współrzędnych punktów 

 

 

Pomiar odległości linia łamaną 

 

 

Pomiar powierzchni wielokątem 

 

 

Czyszczenie wyników 

 

 

Eksport pomiarów do formatu GeoJSON 

 

3.2 Odczyt informacji o obiektach 
 

Narzędzie to służy do wyświetlenia informacji o atrybutach obiektu wyświetlonego na mapie. 
Użytkownik poprzez klikanie na mapie może sprawdzić jakie obiekty znajdują się w punkcie kliknięcia i jakie 
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są ich atrybuty. W tabelce pojawią się informacje dotyczące obiektów na wszystkich aktywnych warstwach, 
maksymalnie po 10 obiektów na jedną warstwę.  

 
Domyślnie (przy pierwszym uruchomieniu) wszystkie informacje są schowane, jednak użytkownik 

ma możliwość odkrycia informacji z warstwy, która go interesuje. Wybór ten jest zapamiętywany i przy 
kolejnych uruchomieniach okienka Informacje odkryte/ukryte są te same warstwy co poprzednio. 
 

 

3.3 Przeglądarka panoram 
 

Wybór narzędzia umożliwia użytkownikowi wywołanie przeglądarki panoram Google Street View 
poprzez kliknięcie w odpowiednim miejscu na mapie. Zostanie wyświetlona najbliższa panorama znaleziona 
w promieniu 50 metrów od klikniętego punktu. Pozycja aktualnie wyświetlanej panoramy prezentowana 
jest na mapie. 
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3.4 Informacje o aplikacji 
 

Okienko zawiera informacje kontaktowe do twórcy aplikacji oraz aktualną wersję aplikacji wraz z datą 
ostatniej aktualizacji. Dostępna jest także lista zmian. 

 

 


