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WMS karšu servisu izmantošana Bentley
Systems CONNECT /v8i/XM paaudzes
programmās
Bentley programmatūrā, sākot ar V8 XM/V8i versiju, var pievienot kā fona materiālu ģeotelpisko datu
tīmekļa pakalpes WMS formātā
Pirms servisu lietošanas uzsākšanas, nepieciešams pārliecināties, vai ir piekļuve Internet tīklam.

Jaunu WMS servisu pievienošana:
MicroStation programmatūrā atveram / izveidojam jaunu datni, saglabājam to;
Izvēlamies File Raster Manager;
Izvēlamies File New WMS:

Servisa adreses laukā iekopējam servisa URL adresi un nospiežam taustiņu [Enter];
Ja WMS karšu pakalpe nodrošina OGC 1.1.0 versiju, tad WMS URL izsaukuma galā
pievienot parametru „?version=1.3.0&request=GetCapabilities”
Piemēram:
WMSServer?version=1.1.0&request=GetCapabilities

Dialoga logā, kas atveras, ievadām attiecīgā servisa lietotāja rekvizītus (lietotājvārdu un paroli) un
nospiežam [OK]:
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Dialoglogā no piedāvātajiem apakšslāņiem izvēlamies tos, kurus vēlamies redzēt, iezīmējam tos (pa
vienam), un nospiežam pogu [Add to map];
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Kad visi nepieciešamie kartes apakšslāņi ir pievienoti, nepieciešams koriģēt web-servisa uzstādījumus
(skat. attēlu zemāk):
1) Kartes skata apgabala definēšanu uzstādīt uz „Manual”;
(Bentley CONNECT Edition versijā(10.0) šo punktu neizpilda)
2) Mainīt kartes skata apgabala koordinātes atbilstoši attēlā redzamajām:
(Bentley CONNECT Edition versijā(10.0) šo punktu neizpilda)

3) Koordinātu sistēmu uzstādīt [LKS]:

Kad visi uzstādījumi ir veikti, nospiežam pogu [Save and Attach].
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Saglabājam XWMS pakalpes konfigurācijas failu uz darbstacijas:

Dialoglogā, iezīmējam attiecīgo servisu un nospiežam pogu [Attach]:
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Kartes skata logā parādās Latvijas kontūra ar web-servisā pieejamajiem datiem:
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WMS pieslēgšana:


Izmantojot esošu xwms konfigurācijas failu atkārtoti WMS pieslēdz caur Raster Manager File>Attach->WMS un norāda iepriekš izvedoto XWMS failu.

Key-in: RASTER ATTACH WMS



Ja WMS pakalpe ir aizsargāta ar paroli, tad ievada paroli pieslēgšanas brīdī

vai pie Attachment Options ar labo peles taustiņu izvēloties „Enter Credentials...”
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WMS slāņi:
Kartes skatā redzamos apakšslāņus darba gaitā var mainīt šādi:
1) File Raster Manager;
2) Iezīmējam attiecīgo servisa darba datni, uz tās nospiežot peles labo taustiņu;
3) Izvēlamies Layers…
4) Logā, kas atveras, var pievienot / noņemt vajadzīgos kartes apakšslāņus, pieliekot / izņemot
attiecīgos ķekšus un spiežot pogu [Apply]:
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Piezīmes:


Bentley Microstation platformas programmatūrās, kas vecākas par 08.11.09.529 versiju novērota
problēma ar dažu WMS slāņu attēlošanu OGC 1.1 pakalpes versijās. Ja slāņa SCALEHINT vērtība ir
norādīta kā "INFINITY" vai "MAX" nevis skaitlis, tad šādus slāņus nevar ieslēgt(Invalid SCALEHINT).
Lai to atrisinātu jālabo manuāli izveidotajā XWMS failā SCALEHINT vērtība uz 0 vai arī izmantot
1.3.0 pakalpes versiju, kur šāds parametrs vairs netiek lietots



Bentley Microstation platformas programmatūrās, kas vecākas par 08.11.09.529 versiju WMS
kartes apgabala koordinātes automātiski netiek pareizi pārēķinātas LKS sistēmā(XY nav samainīts)
tāpēc jālieto režīms „Manual” (Map range limits) vai arī jālabo jau izveidota XWMS faila BBOX
vērtība.
Vecākās par CONNECT Editon Update 4 versijās veidojot jaunu WMS servisa pieslēgumu
izmantojot EPSG:3059 neietilpst visa Latvijas teritorija. tāpēc jālieto režīms „Manual” (Map range
limits) vai arī jālabo jau izveidota XWMS faila BBOX vērtība.
Bentley V8i versijas xwms konfigurācijas fails nav savietojams ar XM versijas xwms konfigurāciju!






Ja pieslēdzot WMS pakalpi parādās šāda fona ikona, tas liecina, ka nav pieejas WMS
pakalpei(piemēram parole) vai serviss nedarbojas.
Precīzāku kļūdas paziņojumu var saņemt ar darbību Edit WMS -> Preview sadaļā
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WMS paroles DGN failā nesaglabājas starp sesijām. Atkārtoti atverot DGN failu paroli jāievada no
jauna zem Raster Manager->[Enter Credentials].



Savietojamības dēļ WMS servisus nevar pieslēgt atvērtam DWG failam. Ja nepieciešams pieslēgt
DWG failam, tad atver DGN failu un tam pieslēdz DWG un WMS kā referencfailus.
Šo ierobežojumu pieslēgt WMS pa tiešo DWG var atslēgt tomēr tas darbosies uz vienu sesiju, jo
pašā DWG failā nevar saglabāt WMS pieslēgumus.
Proxy uzstādījumi:
<SERVICE>
<LOGINREQUIRED> TRUE</LOGINREQUIRED>
<MAXWIDTH>1024</MAXWIDTH>
<MAXHEIGHT>1024</MAXHEIGHT>
</SERVICE>





Pēc noklusējamu v8i versijās WMS karšu dati tiek pieprasīti 256x256 kvadrātos. Lai
uzlabotu ātrdarbību šo izmēru var palielināt palielinot XWMS failā MAXWIDTH un
MAXHEIGHT vērtības.



Konfigurācijas mainīgais, kas atļaut rediģēt xWMS, ja tas ir pieslēgts.
MS_RASTER_NOSHARING=0



Jaunākās par V8i SS3 versijās WMS tiek pieprasīts kā fona process, lai netraucētu skata darbībām.
Atgriezties pie iepriekšējā principa var atslēdzot šo paramateru pie Workspace->Preferences-
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>Raster Manager-> izslēgt "use independent process"

