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Załącznik nr 2 
 

SPECYFIKACJA POJĘCIOWEGO MODELU DANYCH BAZY BDOT500 

I. Pojęciowy model danych bazy BDOT500 

Schemat aplikacyjny UML dla danych BDOT500 przedstawiają diagramy obiekt BDOT500 oraz prezentacja graficzna. 

1. Diagram: obiekt BDOT500 
 
CZĘŚĆ I 
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CZĘŚĆ III 
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2. Diagram: prezentacja graficzna 
 

 
 

II. Ograniczenia nałożone na atrybuty 
 

Klasa: OT_RodzajObiektuZwiazanegoZBudynkiem 
Nazwa: geometriaPowierzchniaBud 
Język naturalny: Geometria obiektów: taras, weranda, ganek, wiatrołap, schody, rampa, wjazd 

do podziemia i podjazd dla osób niepełnosprawnych jest powierzchnią. 
OCL: inv: if self.rodzajObiektu='t' or self.rodzajObiektu='w' or self.rodzajObiektu='i' or 

self.rodzajObiektu='s' or self.rodzajObiektu='r' or self.rodzajObiektu='j' or 
self.rodzajObiektu='d' then self.geometria.oclIsTypeOf(GM_Surface)=true 

Nazwa: geometriaPunktPowierzchniaBud 
Język naturalny: Geometria obiektu podpora związana z budynkiem jest punktem, multipunktem, 

powierzchnią lub multipowierzchnią. 
OCL: inv: if self.rodzajObiektu='o' then self.geometria.oclIsTypeOf(GM_Surface)=true 
Klasa: OT_Budowle 
Nazwa: 
Język naturalny: 
OCL: 

geometriaPunktB  
Geometria obiektów figura i krzyż jest punktem.  
inv: if self.rodzajBudowli='F' then self.geometria.oclIsTypeOf(GM_Point)=true 

Nazwa: 
Język naturalny: 
OCL: 

geometriaPunktMultiPunktPowierzchniaB  
Geometria obiektu podpora jest punktem, multipunktem lub powierzchnią. 
inv: if self.rodzajBudowli='d' then self.geometria.oclIsTypeOf(GM_Point)=true or 
self.geometria.oclIsTypeOf(GM_MultiPoint)=true or 
self.geometria.oclIsTypeOf(GM_Surface)=true 

Nazwa: 
Język naturalny: 
OCL: 

geometriaLiniaPowierzchniaB  
Geometria obiektu ściana oporowa jest linią lub powierzchnią.  
inv: if self.rodzajBudowli='n' then self.geometria.oclIsTypeOf(GM_Curve)=true or 
self.geometria.oclIsTypeOf(GM_Surface)=true 

Nazwa: 
Język naturalny: 
OCL: 

geometriaPunktPowierzchniaB  
Geometria obiektów fontanna i pomnik jest punktem lub powierzchnią. 
inv: if self.rodzajBudowli='t' or self.rodzajBudowli='p' then 
self.geometria.oclIsTypeOf(GM_Point)=true or 
self.geometria.oclIsTypeOf(GM_Surface)=true 

Nazwa: 
Język naturalny: 
OCL: 

geometriaPunktLiniaPowierzchniaB  
Geometria innej budowli jest punktem, linią lub powierzchnią. 
inv: if self.rodzajBudowli='i' then self.geometria.oclIsTypeOf(GM_Point)=true or 
self.geometria.oclIsTypeOf(GM_Curve)=true or 
self.geometria.oclIsTypeOf(GM_Surface)=true 

  

«FeatureType»
PrezentacjaGraficzna

+ kodObiektu: CharacterString [0..1]
+ geometria: GM_Object [0..*]
+ katObrotu: Real [0..1]
+ parametrPrzeskalowania: Real [0..1]
+ etykieta: OT_Etykieta [0..*]

constraints
{katObrotu}

«DataType»
OT_Etykieta

+ geometria: GM_Point
+ justyfikacja: Integer [0..1]
+ katObrotu: Real [0..1]
+ odnosnik: GM_Point [0..1]
+ parametrPrzeskalowania: Real [0..1]

constraints
{katObrotuEtykiety}
{justyfikacja}

«FeatureType»
OT_ObiektBDOT500

0..*

+obiektPrzedstawiany 1
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Nazwa: geometriaPowierzchniaB 
Język naturalny: Geometria obiektów: chłodnia kominowa, komin przemysłowy, wieża ciśnień, wieża 

przeciwpożarowa, wieża szybu kopalnianego, wieża widokowa, zbiornik, silos, wiata 
i śmietnik jest powierzchnią. 

OCL: inv: if self.rodzajBudowli='k' or self.rodzajBudowli='o' or self.rodzajBudowli='c' or 
self.rodzajBudowli='z' or self.rodzajBudowli='s' or self.rodzajBudowli='w' or 
self.rodzajBudowli='b' or self.rodzajBudowi='a' or self.rodzajBudowli='m' then 
self.geometria.oclIsTypeOf(GM_Surface)=true 

Nazwa: geometriaPowierzchniaMultiPowierzchniaB 
Język naturalny: Geometria obiektu ruina zabytkowa jest powierzchnią lub multipowierzchnią. 
OCL: inv: if self.rodzajBudowli='r' then self.geometria.oclIsTypeOf(GM_Surface)=true or 

self.geometria.oclIsTypeOf(GM_MultiSurface)=true 
Klasa: OT_Komunikacja 
Nazwa: 
Język naturalny: 
OCL: 

wymagalnoscRodzajNawierzchni 
Atrybut rodzaj nawierzchni stosuje się do obiektów jezdnia i chodnik. 
inv: if self.rodzajObiektu='j' or self.rodzajObiektu='c' then self.polozenie.size=1 

Nazwa: 
Język naturalny: 
OCL: 

wymagalnoscPolozenie  
Atrybut położenie stosuje się do obiektu jezdnia. 
inv: if self.rodzajObiektu='j' then self.polozenie.size=1 

Nazwa: 
Język naturalny: 
 
OCL: 

geometriaLiniaK  
Geometria obiektów: krawężnik, bariera ochronna, ekran akustyczny, tor i kolej linowa 
jest linią. 
inv: if self.rodzajObiektu='k' or self.rodzajObiektu='b' or self.rodzajObiektu='y' or 
self.rodzajObiektu='t' or self.rodzajObiektu='l' then 
self.geometria.oclIsTypeOf(GM_Curve)=true 

Nazwa: 
Język naturalny: 
OCL: 

geometriaLiniaPowierzchniaK  
Geometria obiektów przepust i inny obiekt komunikacyjny jest linią lub powierzchnią. 
inv: if self.rodzajObiektu='z' or self.rodzajObiektu='i' then 
self.geometria.oclIsTypeOf(GM_Curve)=true or 
self.geometria.oclIsTypeOf(GM_Surface)=true 

Nazwa: 
Język naturalny: 
 
 
OCL: 

geometriaPowierzchniaK 
Geometria obiektów: jezdnia, chodnik, droga dla rowerów, obszar utwardzony, rów 
przydrożny, schody w ciągu komunikacyjnym, most, przepust, wiadukt, estakada, 
peron i rampa jest powierzchnią. 
nv: if self.rodzajObiektu='j' or self.rodzajObiektu='c' or self.rodzajObiektu='g' or 
self.rodzajObiektu='u' or self.rodzajObiektu='r' or self.rodzajObiektu='s' or 
self.rodzajObiektu='m' or self.rodzajObiektu='z' or self.rodzajObiektu='w' or 
self.rodzajObiektu='e' or self.rodzajObiektu='n' or self.rodzajObiektu='a' then 
self.geometria.oclIsTypeOf(GM_Surface)=true 

Nazwa: 
Język naturalny: 
OCL: 

geometriaLiniaMultiLiniaPowierzchniaK 
Geometria obiektu rów melioracyjny jest linią, multilinią lub powierzchnią. 
inv: if self.rodzajObiektu='m' then self.geometria.oclIsTypeOf(GM_Curve)=true or 
self.geometria.oclIsTypeOf(GM_MultiCurve)=true or 
self.geometria.oclIsTypeOf(GM_Surface)=true 

Klasa: OT_ZagospodarowanieTerenu 
Nazwa: 
Język naturalny: 
OCL: 

geometriaPunktZ 
Geometria obiektów drzewo liściaste i drzewo iglaste jest punktem.  
inv: if self.rodzajObiektu='l' or self.rodzajObiektu='g' then 
self.geometria.oclIsTypeOf(GM_Point)=true 
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Nazwa: 
Język naturalny: 
 
OCL: 

geometriaPowierzchniaZ  
Geometria obiektów: teren zalesiony, zadrzewienie, zakrzewienie, cmentarz i trawnik 
jest powierzchnią. 
inv: if self.rodzajObiektu='z' or self.rodzajObiektu='k' or self.rodzajObiektu='c' or 
self.rodzajObiektu='t' then self.geometria.oclIsTypeOf(GM_Surface)=true 

Nazwa: 
Język naturalny: 
OCL: 

geometriaPunktLiniaPowierzchniaZ  
Geometria innego obiektu zagospodarowania terenu jest punktem, linią lub powierzchnią.  
inv: if self.rodzajObiektu='i' then self.geometria.oclIsTypeOf(GM_Point)=true or 
self.geometria.oclIsTypeOf(GM_Curve)=true or 
self.geometria.oclIsTypeOf(GM_Surface)=true 

Klasa: OT_SportIRekreacja 
Nazwa: 
Język naturalny: 
OCL: 

geometriaLiniaS  
Geometria obiektu wyciąg narciarski jest linią. 
inv: if self.rodzajObiektu='w' then self.geometria.oclIsTypeOf(GM_Curve)=true 

Nazwa: 
Język naturalny: 
 
OCL: 

geometriaPowierzchniaS 
Geometria obiektów: basen odkryty, plac sportowy, plac gier i zabaw i inny obiekt 
sportowy jest powierzchnią. 
inv: if self.rodzajObiektu='b' or self.rodzajObiektu='p' or self.rodzajObiektu='z' or 
self.rodzajObiektu='i' then self.geometria.oclIsTypeOf(GM_Surface)=true 

Klasa: OT_Wody 
Nazwa: 
Język naturalny: 
 
OCL: 

geometriaPowierzchniaW  
Geometria obiektów: woda płynąca, woda stojąca, wał przeciwpowodziowy, jaz, śluza, 
grobla, zapora, ostroga, pomost i molo jest powierzchnią.  
inv: if self.rodzajObiektu='p' or self.rodzajObiektu='s' or self.rodzajObiektu='w' or 
self.rodzajObiektu='j' or self.rodzajObiektu='l' or self.rodzajObiektu='g' or 
self.rodzajObiektu='z' or self.rodzajObiektu='t' or self.rodzajObiektu='o' then 
self.geometria.oclIsTypeOf(GM_Surface)=true 

Nazwa: 
Język naturalny: 
OCL: 

geometriaPunktLiniaPowierzchniaW  
Geometria obiektu inny obiekt związany z wodą jest punktem, linią lub powierzchnią.  
inv: if self.rodzajObiektu='t' then self.geometria.oclIsTypeOf(GM_Point)=true or 
self.geometria.oclIsTypeOf(GM_Curve)=true or 
self.geometria.oclIsTypeOf(GM_Surface)=true 

Nazwa: 
Język naturalny: 
 
OCL: 

geometriaPowierzchniaMultiPowierzchniaW  
Geometria obiektów wał przeciwpowodziowy i grobla jest powierzchnią lub 
multipowierzchnią. 
inv: if self.rodzajObiektu='w' or self.rodzajObiektu='g'  then 
self.geometria.oclIsTypeOf(GM_Surface)=true or 
self.geometria.oclIsTypeOf(GM_MultiSurface)=true 

Nazwa: 
Język naturalny: 
OCL: 

geometriaLiniaMultiLiniaPowierzchniaW 
Geometria obiektu rów melioracyjny jest linią, multilinią lub powierzchnią. 
inv: if self.rodzajObiektu='m' then self.geometria.oclIsTypeOf(GM_Curve)=true or 
self.geometria.oclIsTypeOf(GM_MultiCurve)=true or 
self.geometria.oclIsTypeOf(GM_Surface)=true 

Klasa: PrezentacjaGraficzna 
Nazwa: katObrotu 
Język naturalny: Kąt obrotu mierzy się od osi x układu geodezyjnego zgodnie z ruchem wskazówek 

zegara i podaje się w radianach. 
Klasa: Etykieta 
Nazwa: katObrotuEtykiety 
Język naturalny: Kąt obrotu etykiety mierzy się od osi y układu geodezyjnego przeciwnie do ruchu 

wskazówek zegara i podaje się w radianach. 
Nazwa: justyfikacja 
Język naturalny: Atrybut justyfikacja przyjmuje wartości w przedziale 1–9. 
 




