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Nota'svan het Instituut zijn inprincipe interne communicatiemiddelen,dusgeenofficiëlepublikaties.
Hun inhoud varieert sterk enkan zowel betrekking hebbenop een
eenvoudige weergavevancijferreeksen,alsop een concluderende
discussievanonderzoeksresultaten.Indemeeste gevallen zullen
deconclusies echtervanvoorlopigeaardzijnomdathetonderzoek
nog niet isafgesloten.
Bepaalde nota's komennietvoorverspreiding buitenhetInstituut
in aanmerking
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NOTA 1881

1. INLEIDING

Sinds oktober 1987 beschikt het ICW over het Geografisch Informatie
Systeem (GIS)ARC/INFO. Met behulp van dit systeem ishet mogelijk om
op eenvoudige wijze themakaarten voor de Cultuurtechnische Inventarisatie (Cl)temaken. Hiertoe ishet systeem CI-INFO ontwikkeld dat
CI-gegevens geschikt maakt voor gebruik met ARC/INFO.
Het gaat op dit moment om die gegevens welke noodzakelijk zijn voor
het vervaardigen van themakaarten, zoals die bij het Cl-rapport worden
opgeleverd.

Deze nota geeft een beschrijving van het systeem CI-INFO en een handleiding voor het gebruik.

Een aantal gebruikte termenworden hierna voor deniet met ARC/INFO
bekende lezer verklaard.

Coverage: Een coverage iseenverzameling van bestanden die tesamen de
features van een kaart/gebied beschrijven. Deze bestanden zijn ondergebracht ineen directory met denaam van de coverage en in een directory met denaam INFO.

Features: Elementen zoals:punten, lijnen, polygonen, text.

Topologie: Dewijze waarop verband isgelegd met gegevens en geografische punten.ARC/INFO kent drie typen topologie:
- point, gegevens gekoppeld aan punten;
- line, gegevens gekoppeld aan lijnen;
- poly, gegevens gekoppeld aan polygonen.

INFO-file:Een binaire file in de INFO-directory met gegevens omtrent
een coverages. Bijvoorbeeld de PAT-enAAT files
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PAT-file: Polygon Attribute Tabel, tabel met gegevens per polygoon indien de coverages polygon-topologie heeft;
Point Attribute Tabel, tabel met gegevens per punt indien de coverages
point-topologie heeft.

AAT-file: Arc Attribute Tabel, tabel met gegevens per lijn indien de
coverages line-topologie heeft.

Item: Een gegeven ineen PAT-of AAT-file.

ARC

:Het hoofd-programma van ARC/INFO.

INFO

:Een sub-programma vanARC/INFO voor datamanagement.

ARCPLOT: Een sub-programma vanARC/INFO voor plotten.
AML

:ARCMACRO LANGUAGE, programmataai binnen ARC/INFO
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2. SYSTEEMBESCHRIJVING

RAETLanduseManagementvoertvoorlederCl-gebledhetsysteemBASISCI
uit. (zieMAASSEN, 1987).Hetresultaatvanditsysteem iseenaantal
bestandenmetgeografische-,bedrijfseconomische-enkave1gegevens.
Uitdezebestandenkunnendevoorhetvervaardigenvanthemakaarten
noodzakelijkegegevenswordengedestileerd.Dezegegevenszijn:
-DigitaleTopkaart (DIGTOP);
-DigitaleKavelgrenzen;
-centraalpuntperkavel;
-Kavelgegevens;
-plaatshoofdbedrijfsgebouw;
-digitalegebiedsgrenzen.
OmdezegegevensalsinvoervoorARC/INFOgeschikt tenaken,dienen
zijgeconverteerd tewordennaareenvoorARC/INFO leesbaarformaat,
indezenotaverderARC/INFO-formaatgenoemd.Wanneerdegeheledatavoorbereiding isgeschiedkunnenbehalvedriestandaardkaarten,ook
themakaartenvanallebeschikbarekavelgegevenswordengemaakt.

Degeheleprocedureisopgebouwduitafzonderlijkemodules.Ditomdat
eenaantalstappenslechtseenmaalperCI-gebieddoorlopendienente
wordenendeafzonderlijkemodules (eventueelmeteenenkeleaanpassing)ookvooranderedoeleindenkunnenwordengebruikt.

2.1. Het converteren naar ARC/INFO-formaat

DeprocedureCI_ARCINFO zorgtvoorhetconverterenvandebenodigde
bestanden,doordrieprogramma's optestarten:DIGTOP_ARCINFO,
DIGKAV_ARCINFO enPOL_ARCINFO.
DelijnenvanDIGTOPwordenmetbehulpvanhetprogrammaDIGTOP_ARCINFO
geconverteerd.Hetresultaat isperinvoerbestandeenASCII-bestand
waarmeemetbehulpvanhetARC-commandoGENERATE lijnenkunnenworden
gegenereerd:eenzogenaamdARC/INFO-lijnenbestand (ziebijlage:1).

NOTA 1881

4

Dekavelgegevenswordengeconverteerdmetbehulpvanhetprogramma
DIGKAV_ARCINFO. Dezegegevevensstaanverspreidoverdebestanden:PP,
ORGAREenBEDRNA.DaarARC/INFOslechtslijnenkangenererenwordende
polygonenvanDIGKAVgeconverteerd naareenARC/INFO-lijnenbestand.
NetbehulpvanhetARC-commandoBUILDzullenvandezelijnenweer
polygonenwordengemaakt.DitconverterenvanDIGKAV gebeurtgelijk
•ethetconverterenvan:
-hetcentralepuntvandekavel ineenARC/INFO-puntenbestand
(ziebijlage:2.);
-deplaatsvandehoofdbedrijfsgebouwen ineenARC/INFO-puntenbestand (ziebijlage:2.);
-dekavelgegevens ineenARC/INFO-itembestand (ziebijlage:3.).
Omtezorgendatdejuistegegevensbijdejuistekavelkomenwordt
gebruikgemaaktvanhetUSER-ID,eengebruikersindentificatienummer.
DitÜSER-IDisopgebouwduithetgemeentenummer,hetbedrijfsnummeren
hetkavelnummer.

TotslotwordtmetbehulpvanhetprogrammaPOL_ARCINFOhetbestand
metdeelgebiedsinformatie geconverteerd ineenARC/INFO-lijnenbestand.
Denuverkregenbestanden inARC/INFO-formaatzijnteherkennenaande
extensie .INF .Tevensisuitdenaamdeinhoudteherleiden.
<gebiedsnaamxvolgnr.>.INF

=DIGTOP-lijnen

<gebiedsnummer>_KAV.INF

- DIGKAV-lijnen

<gebiedsnummer>_LAB.INF

=labelpunten (centraalpuntkavel)

<gebiedsnummer>_KAVADD.INF

=kavelgegevens

<gebiedsnummer>_BEDR.INF

=bedrijfsplaatsen

<gebiedsnummer>_POL.INF

=deelgebiedsgrenzen

2.2. Het verwerken tot coverages

DeAMLprocedureCICOVER zorgtvoorhetaanmakenvandebenodigde
coveragesdoorzesAMLproceduresoptestarten:GENKAV,DEFKAV,
GENBEDR.GENPOL,GENTOPenCLIPDEEL.
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Het aanmaken van depolygoncoverage KAV<gebiedsnummer> net de kavelgrenzen, labelpunten en kavelgegevens, gebeurt door twee procedures:
GENKAV enDEFKAV. GENKAV genereert een polygoncoverage met dekavelgrenzen en labelpunten, waarna DEFKAV de coverage aanvult met dekavelgegevens.Welke items erdan Inde PAT-file staan iste zien in
bijlage 4.
Het aanmaken van depointcoverage BEDR<gebiedsnummer> met de plaats
van de hoofdbedrijfsgebouwen, gebeurt door de procedure GENBEDR.

De deelgebiedsgrenzenworden door deprocedure GENPOL verwerkt tot
twee polygoncoverages.Een coverage met de deelgebieden;
POL<gebiedsnummer> en een coverage met de blokgrens;DIS<gebiedsnummer>

De procedure GENTOP maakt linecoverages van deDIGTOP met als naam
de gebruikte afkorting van CI-gebiedsnaam met een volgnummer. Omdat
een aanzienlijk deel van DIGTOP buiten het CI-gebied valt wordt de
procedure CLIPDEEL gebruikt, die linecoverages maakt met alleen dat
deel van DIGTOP dat binnen het CI-gebied valt. Deze coverages heten
TOP<gebiedsnummer>C<volgnr.>.

De aldus verkregen coverages zijn:

naam

type

inhoud

KAV<gebiedsnr.>

poly

digkav + kavelgegevens

BEDR<gebiedsnr.>

point

plaats bedrijfsgebouwen

POL<gebiedsnr.>

poly

deelgebieden

DIS<gebiedsnr.>

poly

blokgrens

<gebiedsnaamxvolgnr.>

line

TOP<gebiedsnr.>C<volgnr.> line

digtop
deel van digtop

2.3. Het a a n m a k e n van een piotfile

Nu deze coverages aanwezig zijnkunnen met ARCPLOT themakaarten worden
gemaakt met behulp van de beschikbare items (ziebijlage4 ) .
Door middel van vergelijkingen worden groepen features geselecteerd en
deze geselecteerde groep opdegewenste manier weergegeven.
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Net deAML procedure CINPLOTkunnen opeenvoudige wijze drie standaard
themakaartenworden gemaakt. Ook ishet mogelijk om,met enige kennis
vanARCPLOT-commando's, een niet-standaard themakaart temaken.
De drie standaard-kaarten zijn: een bedrijfskavelkaart, een afstandenkaart en een schijnbare afstandenkaart.

Dewerking van CINPLOT isals volgt:
- Erwordt een file aangemaakt met devoor het gekozen thema
noodzakelijke piotcommando's (deKAV<gebiedsnr.xthema>.OPD file).
- Tevenswordt er eenDCL-commandofile aangemaakt die gelijk wordt
opgestart.
- Deze commandofile start het programma ClKADER op en bevat de
juiste input voor dit programma.
- Het programma ClKADER op zijn beurt maakt twee bestanden aan
(deKAV<gebiedsnr.xthema>.TOT file en de
KAV<gebiedsnr.xthema>.KAD file). De .TOTfile bevat een aantal
start commando's voor ARCPLOT en de .KAD file bevat de piotcommando's voor het kader met zijn teksten en legenda.
- De volgende opdracht van de commandofile ishet aaneen schakelen
van de bestanden .TOT .OPDen .KAD (TOT=TOT+OPD+KAD).
- Als laatste opdracht wordt deAML AHLBATCH opgestart die de TOT
file inbatch laat runnen alswas het eenAML procedure.
Het resultaat van deze batchjob isde gewenste piotfile.

Wanneer men een niet-standaard themakaart voor een CI-gebied wil maken
danmoet men zelf de .OPD filemet deeditor aanmaken. Tevens dienen
er legenda files en een eventuele tekstfile ter verduidelijking van de
legenda teworden gemaakt. Kiest men voor een thema anders dan 1, 2of
3 dan zal CINPLOT denamen van de legenda-en textfile vragen.De verdere verwerking isgelijk.
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3. GEBRUIKERSHANDLEIDING CI-INFO

Deze gebruikershandleiding geeft alle stappen aan die doorlopen moeten
worden voor het nakenvan themakaartenvoor de Cl, net behulp van
ARC/INFO.

3.1. O p m e r k i n g e n

De stappen 1t/m 4 dienen per gebied eenmaal doorlopen teworden.

Alle handelingen worden door middel van een voorbeeld aangegeven. In
te toetsen commando's staan (alsvoorbeeld)enkele posities ingesprongen. In tevoeren tekst staat inhet voorbeeld tussen groter en
kleiner dan tekens, (bijvoorbeeld: <TETERING> )

Door de naamgeving van de door RAET geleverde bestanden ishet aan te
raden ophet CLUSTER voor ieder CI-gebied een eigen directory te creëren, waarop de bestanden worden ingelezen. Voor de verdere verwerking
(o.a.op deGISVAX) isdit niet nodig, daar de naamgeving van deze
files correspondeert «et het CI-gebied.

Wanneer over degebiedsnaam wordt gesproken wordt bedoeld dedoor RAET
gebruikte afkorting van de gebiedsnaam. Een uitzondering hierop vormt
CINPLOT.De op tegeven gebiedsnaam wordt op de plot vermeld en dus
dient de volledige naam opgegeven teworden.

Het isnoodzakelijk dat bijhet beantwoorden van de gestelde vragen
het antwoord inHOOFDLETTERS gegeven wordt.

Zorg dat het symbool P bekend isdoor het geven van het commando:

$ P :==DUA3:[CCAP.PROGRAM]

(op GISVAX)

$ P :==DISK2:[CCAP.PROGRAM]

(op CLUSTER)

(Pdient bekend te zijn op het CLUSTER en op de GISVAX)

Hoeveeel .HP files zijn er ? :<3>
Geef filenaam :<B01851.HP>
Geef filenaam :<B01852.HP>
Geef filenaam :<B01853.HP>
Job 185 (queue SYS$BATCH, entry 123)pending
De logfile heet :185.LOG
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3.2.

Datavoorbereiding

STAP1
Datavoorbereiding. (ophet CLUSTER)

Op de directory dienen devolgende bestanden aanwezig te zijn:
1.PP****.DAT

NOTA 1881
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STAP_3
Kopiëren van aangemaakte bestanden naar de GISVAX
Ismen ingelogd ophet CLUSTER: (als voorbeeld)
$ COPY *.INF GISVAX"usernarae password"::DUA3:[ABCD.23456789]*.*
Of alsmen op deGISVAX is ingelogd: (als voorbeeld)
$ COPY STARCC "username password"::DISKn:[ABCD.23456789]*.INF *.*

STAP4
Vervaardigen van denodige coverages (opde GISVAX)
Voor het vervaardigen van denodige coverages op deGISVAX zijn zes
AML-procedures beschikbaar. Deze zeskunnen ineenkeer worden
opgestart.
$ ARC &RUN 'P'CICOVER

CICOVER

24-MAR-88

DezeAML verzorgt het aanmaken van alle voor het
maken van themakaartennoodzakelijke coverages
in SlowBatch.

Wat ishet nummer voor deze Cl ? :<185>
Wat isdenaam vanhet CI-gebied ? :<TETERING>
Geef de directory-naam waar de .INFbestanden staan
directory geven tussen haken :<[CCAP.23040100]>
BATCH queue SYSSBATCH
BATCH queue SYSSSLOWBATCH
BATCHO (queue SYS$SLOWBATCH, entry 456)started on SYSSSLOWBATCH
Job name :BATCH0.COM
Log file :SYS$L0GIN:BATCHO.LOG
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Alsdezejobvoltooid isdientdelog_fllegecontroleerdteworden.
Indelogfilemoetzesmaalaangegevenwordendateenprocedureis
voltooid.Respectievelijk zijndit :GENKAV,DEFKAV,GENBEDR,GENPOL,
GENTOP,CLIPDEEL.Delog-filewordtweggeschreven opdehoofddirectory.

3.3. Standaard themakaarten

STAP5
Hetmakenvaneenpiotfilevanthemakaarten.

OpuwdirectorydientdecoverageLOGOICWaanwezigtezijn.Wanneer
ditnogniethetgeval iskandezemethetvolgendecommandovanuit
uwdirectorywordengekopieerd.
$ARCCOPYDUA3:[CCAP.23040100]LOGOICWLOGOICW
Tevensdientdefont-fileFNT020.DATopuwdirectoryaanwezigtezijn.
Dezeisgewoontecopierenmet:
$COPY *P'FNT020.DAT*.*
Deprocedurevoorhetmakenvanpiotfileskentdriestandaard
themakaarten,tw:
1=Bedrijfskavelkaart
2=Afstandenkaart
3=Schijnbareafstandenkaart
Wanneeranderethemakaartengemaaktmoetenworden,dientmenzelfeen
aantalbestandenaantemaken, (ziehoofdstuk3.5)
StartCINPLOTengeefdeantwoorden inkapitalen.
$ARC&R 'P*CINPLOT
CINPLOT

24-MAR-88

DezeAMLverzorgt hetaanmakenvaneenpiotfile
voordeClvaneengewenstthema (inbatch)

NOTA 1881
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BEANTWOORD DEVOLGENDE VRAGEN

Geef het gebiedsnummer

<185>

Geef de gebiedsnaam

<TETERINGEN>

Geef het opnamejaar

<1985>

Geef het gewenst thema

<1>

Geef de gewenste schaal

<15000>

Geef het bladnummer

<1/1>

Geef debladindellngscover

<RETURN>

Geef betreffende topbladen

<44DZ>

Geef de Instituutsafkorting

<ICW>

***VERWERKING ISGESTART ***
*** EVEN GEDULD A.U.B. ***

BATCH queue SYS$BATCH
BATCH queue SYS$SLOWBATCH
BATCH1 (queue SYS$BATCH, entry 789)started on SYS$BATCH
Job name :BATCH1.COM
Log file :SYS$L0GIN:BATCH1.LOG

3.4. Plotten van t h e m a k a a r t e n

STAP6
Het plotten van een themakaart.

De te plotten files hebben een vaste naam: KAV<gebiedsnr.xTHEMA>.PLT.
De in stap 5aangemaakte piotfile heet dus:KAV1851.PLT .

Een piotfile kan op het scherm worden bekeken voordat er een plot van
gemaakt wordt.
Geef hievoor de commando's:
$ ARC
arc:DRAW <plotfile> <device>
Het device ishet tektronix terminalnummer.

NOTA 1881
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Zodra op deRETURN toetswordt gedrukt verdwijnt deplot van het
scherm. Net het commando QUIT verlaat menARC.

NB.Wanneer een piotfile op het scherm isgetekend staat de tektronix
terminal in 'code tek'. Hierdoor kan er niet meer met de VAX-editor
worden gewerkt.Men dient dan de terminal in 'code edit' te zetten. De
handelwijze hiervoor isals volgt:
1.druk de toets SETUP in;
2. toets in:CODE EDIT
3. geef RETURN
4. druk de toets SETUP in
5.geef RETURN
1.Eerst moet deplotter juist worden ingesteld.
Inde turret moeten 5pennen zitten, teweten:

pen nr.

1
2
3
4
7

kleur
zwart
rood
groen
oranje
zwart

type
inktpen
inktpen
balpen
balpen
inktpen

pen
0,50 mm
0,35 mm

0,25 mm

2. Stop het papier inde plotter. Schuif het papier tegen de rechter
zijkant van de plotter en schuif het vervolgens iets terugvan de
kant.
3. Doedekap vande plotter dicht en zet deplotter aan.
4. Laad het papier door op deknop LOAD/UNLOAD te drukken.
De penhouder stopt ophet nulpunt van de plot.
5. Eventueel kan het nulpunt van de plot worden gewijzigd:
- plaats depenhouder ophet gewenste nulpunt, m.b.v. de joystick.;
- druk opde toetsORIGIN/NEWPLOT en vervolgens opde toetsYES.
Menkan het nieuwe nulpunt controleren door de penhouder te
verplaatsen envervolgens op de toets ORIGIN/RETURN te drukken,
waarna depenhouder ophet nulpunt gaat staan.
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Ook ishet mogelijk de plot te draaien. Hiertoe dient de SETUP
teworden gewijzigd:
- druk op SETÜP, druk op 1en druk op ENTER;
- zet de cursor m.b.v ENTER op het getal voor ANGLE;
- toets de gewenste hoek in;
- druk op ENTER,druk op SETUP en druk op AUTO/MANUAL.
Het spreekt voor zich dat wanneer dehoek gewijzigd is,het
nulpunt moet worden aangepast.

6. Zet de plotter klaar om een plot te ontvangen door op de toets
AUTO/MANUAL te drukken.

7. Geef vanaf een terminal het commando:

$ ARC PLOT <KAV1851.PLT> SYS$CALPLOT

Na een aantal seconden zal de plotter starten met de plot.

8. Men kan het plotten onderbreken en continueren met de toets
AUTO/MANUAL.

9. Wanneer de plot gereed isdrukt men op de toets AUTO/MANUAL.
Voor een volgende plot kan nu een nieuw nulpunt worden ingesteld.

10. Om het papier uit de plotter tehalen moet de toets LOAD/UNLOAD
worden ingedrukt. Het papier is dan vrij en kan uit de plotter
worden gehaald. Ookkan deplotter nuuitgezet worden.

11. Om tevoorkomen dat de pennen en stiften uitdrogen, worden zijna
gebruik uit de turret gehaald envoorzien van het daarvoor bestemde dopje inde daarvoor aanwezige pakjes opgeborgen.

ad. 7 Om de pennen te controleren kan een proefplotjeworden gemaakt.
Geef hiervoor: $PLOTDUA3:[CCAP.23040100JPREPLOT.PLT SYS$CALPLOT

NOTA 1881
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3 . 5 . N i e t - s t a n d a a r d themakaarten
STAP5A
Wanneer menkiest voor een niet-standaard thema dan zal CINPLOT een
aantal extra vragen stellen.
Stel ukiest voor thema 4.

***VERWERKING ISGESTART ***
*** EVEN GEDULD A.U.B.***

***NIET STANDAARD THEMA GEKOZEN ***

Geef de titel

<OVERZICHTSKAART>

Geef legenda textfile

<OVERZICHT.TXT>

Geef SHADElegendafile

<SHLEG4.DAT>

Geef LINElegendafile

<LNLEG4.DAT>

Geef MARKERlegendafile

<MKLEG4.DAT>

CINPLOT zal zijn verwerking staken wanneer de opgegeven bestanden niet
op de default-directory aanwezig zijn. Ook gaat CINPLOT op zoek naar
een bestand «et denaam: KAV<gebiedsnr.xthema>.OPD. Indit geval het
bestand KAV1854.0PD.
Alle vijf bestanden dient u zelf aan temaken.

De legenda textfile iseen bestand met wat tekst die op de plot ter
verduidelijking van de legenda wordt geplot. Een tekstregel mag niet
langer zijn dan 30posities.Voor de legenda files geldt dat de bijbehorende tekst niet langer mag zijn dan 20posities.

De .OPD-file is een bestand met ARCPLOT OPDrachten. Het gaat echter
alleen om die opdrachten die tekenwerk verrichten. Commando's als
MAPEXTENT, DISPLAY, MAPSCALE etc worden door CINPLOT verzorgd.
NOOIT mag het commando QUIT indeze file voorkomen.

Ter verduidelijking volgen voorbeelden van deze files.
Voor piotcommando's zieARCPLOT User Guide.

NOTA 1881
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VoorbeeldtextfileLEGINF02.TXT;

AFSTANDENVANONTSLUITINGSPUNT
TOTBEDRIJFSGEBOUW.

Voorbeeld legendafileSHLEG2.DAT;

.44
<500 METER
.45
500-1000METER
.29
1000-1500METER
.24
1500-2000METER
.48
2000-3000METER
.46
>3000METER
VoorbeeldopdrachtfileKAV1852.0PD;

*

SHADESET [CCAP.PROGRAM]PATROON.SHD
TEXTSPACING 22
RESELECTKAV185POLYSAFSTOTLT500ANDKNNE0
POLYGONSHADESKAV18544
CLEARSELECT
RESELECTKAV185POLYSAFSTOTGT499ANDAFSTOTLT1000
POLYGONSHADESKAV18545
CLEARSELECT
RESELECTKAV185POLYSAFSTOTGT999ANDAFSTOTLT1500
POLYGONSHADESKAV18529
CLEARSELECT
RESELECTKAV185POLYSAFSTOTGT1499ANDAFSTOTLT2000
POLYGONSHADESKAV18524
CLEARSELECT
RESELECTKAV185POLYSAFSTOTGT1999ANDAFSTOTLT3000
POLYGONSHADESKAV18548
CLEARSELECT
RESELECTKAV185POLYSAFSTOTGE3000
POLYGONSHADESKAV18546
CLEARSELECT
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LINECOLOR7
ARCSTOP185C1
ARCSTOP185C2
ARCST0P185C3
LINECOLOR1
POLYGONSKAV185
*

*

LINESET [CCAP.PROGRAM]CINPLOT.LIN
LINESYMBOL50
POLYGONSDIS185
LINESYMBOL1

*

*

MARKERSET [CCAP.PROGRAM]CINPLOT.MRK
MARKERSYMBOL1
MARKERSIZE0.4
POINTSBEDR185

N.B. Voor een gelijkend r e s u l t a a t net de standaard themakaarten dienen
de opdrachtregels met een "*" in de .OPD f i l e s t e worden opgenomen.

3 . 6 . Opschonen C I - g e b i e d
STAP7
Nadatdepiotfileszijngeplotkunnendezesamenmetdeaangemaakte
coveragesopTK50cassettewordenweggeschreven.Decoveragesmoeten
hiertoeechterwordenomgezet inzogenaamdeexportfiles.Ditzijn
fileswaarinACR/INFOdedirecory-struktuur enINFO-filessamenvoegt.
Dezeexportfileszijneenvoudigtevervaardigenmetbehulpvande
AMLCIEXPORT.

$ARC&RUN 'P'CIEXPORT
CIEXPORT

24-MAR-88

DezeAMLverzorgthetaanmakenvanexportfiles
vanalleaangemaaktecoveragesvaneenCI-gebied
inSlowBatch

NOTA 1881
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Wat ishet nummer van deze CI ? <185>

Wat isde naam van het CI-gebied ? <TETERING>

BATCH queue SYS$BATCH
BATCH queue SYS$SLOWBATCH
BATCH2 (queue SYS$SLOWBATCH, entry 1011)started on SYS$SLOWBATCH
Job name :BATCH2.COM
Log file :SYS$L0GIN:BATCH2.LOG
De nu verkegen exportfiles hebben deextensie .Exx

De .Exxen .PLTfileskunnen nu opTK50 cassette worden weggeschreven.
$ ALL MUAO:
$ MOUNT/FOR MUAO:

$ BACKUP/BLOCK=17000/LIST=LYST.OUT *185*.E*,*185*.PLT MUAO:SAVE.SET

$ DISMOUNT MUAO:
$ DEALL MUAO:

De .Exxen .pit fileskunnen nuworden gedelete.De coverages kunnen
stuk voor stukmet ARC KILL worden verwijderd.

$ ARC KILL KAV185

Ook ishet mogelijk alle voor een CI-gebied gemaakte coverages ineens te
laten verwijderen met behulp van deAML-procedure CIKILL.

CIKILL

24-MAR-88

Deze AML verzorgt het VERWIJDEREN van alle
aangemaakte coverages van een CI-gebied in Batch
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WatishetnummervandezeCI?<185>

WatisdenaamvanhetCI-gebied?<TETERING>
BATCHqueueSYS$BATCH
BATCHqueueSYS$SLOWBATCH
BATCH3 (queueSYS$BATCH,entry1213)startedonSYS$BATCH
Jobname :BATCH3.COM
Logfile :SYS$L0GINrBATCH3.LOG

3.7. Terugladen CI-gebied

WanneermeneenreedsverwerktCI-gebiedweerwiltgebruiken,dienen
vandeexportfilescoveragesgemaaktteworden.Hiertoekopieertmen
eerstdebenodigdeexportfiles.VervolgensdraaitmendeAML-procedure
CIIMPORT.Dezeprocedurezalvandeaanwezigeexportfilescoverages
maken.

CIIMPORT

24-MAR-88

DezeAMLverzorgthetaanmakenvancoveragesvan
alleaanwezigeexportfilesvaneenCI-gebied
inSlowBatch

WatishetnummervandezeCl?<185>

WatisdenaamvanhetCI-gebied?<TETERING>

BATCHqueueSYS$BATCH
BATCHqueueSYS$SLOWBATCH
BATCH4 (queueSYSSSLOWBATCH,entry1415)startedonSYS$SLOWBATCH
Jobname :BATCH4.COM
Logfile :SYS$L0GIN:BATCH4.LOG
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4. OVERZICHT PROGRAMMA'S EN COMMANDO-PROCEDURES

Voor het vervaardigen van themakaartenvoor de Cl zijn de volgende
programma's, commando-procedures enAML-procedures ontwikkeld.

ÇIDATVÇOR
Deze commando-procedure regelt de datavoorbereiding ten behoeve van
het programma DIGKAV_ARCINFO. De procedure start programma's welke
oorspronkelijk geschreven zijn door R. deWIT, ten behoeve van het
maken van bedrijfkaartjes met een matrixprinter, (zieWIT, 1986)
INPUT

:PP****.DAT ,grafische kavelgegevens
****.NAW

,NAW-gegevens

indien aanwezig :BEDRNA.DAT ,gebruikersnr met verwijzing naar ****.ORG

OUTPUT

****.ORG

,recordnr. verwijzing naar PP****.DAT

****.BED

,bedrijfsgegevens

:FIL.LEN

,recordnr. verwijzing naar ****.ORG en PP****.BIN

PP****.BIN ,PP****.DAT indirect access binair formaat
ORGARE.BIN ,****.ORG indirect access binair formaat
BEDRNA.BIN ,BEDRNA.DAT inkeyed access binair formaat

QIÇÏOPrARÇINFO
Dit programma zet de door RAET geleverde piotfile van DIGTOP om
ineen voor hetARC/INFO-commando GENERATE leesbaar lijnenbestand.
INPUT

****.HP

,digtop-plotfile geleverd door RAET.

OUTPUT

<gebiedsnaamxn>.INF ,digtop lijnenbestand inARC/INFO-formaat,
geschikt voor commando GENERATE.

DIGKAV-ARÇINFO
Dit programma genereert vier bestanden inARC/INFO-formaat met
behulp van zes bestanden, (output van CIDATVOOR en geleverd door RAET)
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:BEDRNA.DAT ,FIL.LEN ,ORGARE.BIN ,PP****.BIN.

INPUT

<gebiedsnaam>.KAV ,<gebiedsnaam>.BED
:<gebiedsnr.>_KAV.INF

OUTPUT

,digtoplijnenbestandinARC/INFOformaat,geschiktvoorcommando
GENERATE.

<gebiedsnr.>_LAB.INF

,labelpunteninARC/INFO-formaat,
geschiktvoorcommandoGENERATE.

<gebiedsnr.>_KAVADD.INF ,kavelgegevens,intelezenmet
commandoADD
<gebiedsnr.>_BEDR.INF

,BedrijfsplaatsenvanbinnenblokkersinARC/INFO-formaat,geschiktvoorcommandoGENERATE.

POL-ARÇINFO
DitprogrammazethetdoorREATgeleverdebestandvandegebiedspolygonenomineenvoorhetARC/INFO-commandoGENERATEleesbaarlijnenbestand.
INPUT

:<gebiedsnaam>.POL

OUTPUT

:<gebiedsnr.>_POL.INF

ÇI-ARÇINFO
Dezecommandoprocedureverzorgthetopstartenvandeprogramma's
DIGTOP_ARCINFO,DIGKAV_ARCINFOenPOL_ARCINFOinBatch.
INPUT

:terminal
enbetreffendeprogramma's

OUTPUT

:<gebiedsnr.>.LOG

GENTOP
DezeAMLprocedureverzorgthetaanmakenvaneenlinecoverage
vanDIGTOP.
ARCCOMMANDO'S

:GENERATE (LINES),BUILD

INPUT

:<gebiedsnaamxn>.INF

OUTPUT

:<gebiedsnaamxn>

,linecoveragevanDIGTOP
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GENKAV
DezeAML procedure verzorgt het aanmaken van een polygoncoverage
vanDIGKAV met labelpunten.
ARC COMMANDO'S
INPUT

:GENERATE (LINES,POINTS), CLEAN, BUILD

: <gebiedsnr.>_KAV.INF
<gebiedsnr.>_LAB.INF

OUTPUT

:KAV<gebiedsnr.>

,polygoncoverage van DIGKAV

DEFKAV
DezeAML procedure verzorgt de uitbreiding van de polygoncoverage
KAV<gebiedsnr.> met kavelgegevens.
ARC COMMANDO'S
INPUT

:INFO (ALTER,DEFINE,ADD,CALCULATE), JOINITEM, ADDITEM

: <gebiedsnr.>_KAVADD.INF
KAV<gebiedsnr.>

OUTPUT

:KAV<gebiedsnr.> ,aangevulde polygoncoverage van DIGKAV.

GENBEDR
DezeAML procedure verzorgt het aanmaken van een pointcoverage
van de bedrijfsgebouwen.
ARC COMMANDO'S

:GENERATE (POINTS), BUILD

INPUT

: <gebiedsnr.>_BEDR.INF

OUPUT

:BERDR<gebiedsnr.> ,pointcoverage

GENPOL
DezeAML procedure verzorgt het aanmaken van een polygoncoverage
van de deelgebiedsgrenzen en een polygoncoverage van deblokgrens.
ARC COMMANDO'S

:GENERATE(LINES), CLEAN, BUILD, INFO(CALCULATE),
DISSOLVE

INPUT

:<gebiedsnr.>_POL.INF

OUTPUT

:POL<gebiedsnr.> ,polygoncoverage deelgebiedsgrenzen
DIS<gebiedsnr.> ,polygoncoverage blokgrens
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ÇLIPDEEL
DezeAMLprocedureverzorgthetaanmakenvanlinecoveragesvan
hetdeelvanDIGTOPdatbinnendeblokgrensvalt.
ARCCOMMANDO'S
INPUT

:CLIP,BUILD

:<gebiedsnaam><n> ,linecoverageDIGTOP
DIS<gebeidsnr.>

OUTPUT

,polygoncoverageblokgens

:TOP<gebiedsnr.>C<n>,linecoveragedeelDIGTOP

ClCOVER
DezeAMLprocedureverzorgtdetotaleaanmaakvancoveragesten
behoevevanhetvervaardigenvanthemakaartjes inBatch.
INPUT

:<gebiedsnr.>_KAV.INF
<gebiedsnr.>_LAB.INF
<gebiedsnr.>_KAVADD.INF
<gebiedsnr.>_BEDR.INF
<gebiedsnr.>_POL.INF
<gebiedsnaamxn>.INF

OUTPUT

:polygoncoverageKAV<gebiedsnr.>
polygoncoveragePOL<gebiedsnr.>
polygoncoverageDIS<gebiedsnr.>
pointcoverage

BEDR<gebiedsnr.>

linecoverage

<gebiedsnaam><n>

linecoverage

TOP<gebiedsnr.>C<n>

logfile

CI_C0VER.LOG

AMLBATÇH
DezeAMLprocedureverzorgtdeverwerkingvaneenAMLmetmaximaal
5argumentenindeBATCH.

INPUT

:eenAMLmetevt.argumenten

OUTPUT

:BATCH<nn>.LOG
resultaatvanopgegevenAML
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AMLSLOW
Idem AMLBATCH doch deverwerking geschiedt inde SLOWBATCH

ÇINPLOT
DezeAML procedure maakt een commando-file met input voor het programma ClKADER en een filemet ARCPLOT-commando's voor het selecteren en
inkleuren vankavels.Tevenswordt het programma CIKADER door middel
van de aangemaakte commando-file opgestart en de piotfile aangemaakt.

INPUT

:terminal

OUTPUT

:<gebiedsnr.>INS<thema>.COM ,commandofile voor CIKADER
KAV<gebiedsnr.><thema>.OPD

,ARCPLOT-commando's

SSËliîiË^ËSE^INS^themaXCOM
Deze commandoprocedure verzorgt het aanmaken van een piotfile.
Eerst wordt CIKADER opgestart waarna deoutput van CIKADER en
CINPLOT tot een datafile met ARCPLOT-commando's wordt gevormd.
Deze datafile dient als input voor ARCPLOT dat tot slot wordt
opgestart.

INPUT

geen

OUTPUT

KAV<gebiedsnr.><thema>.KAD

ouput van CIKADER

KAV<gebiedsnr.><thema>.TOT

ouput van CIKADER +
KAV<gebiedsnr.xthema>.OPD en
KAV<gebiedsnr.><thema>.KAD

KAV<gebiedsnr.><thema>.PLT

piotfile van themakaart

CIKADER
Dit programma verzorgt deARCPLOT-commando's voor het tekenen van een
kader om het themakaartje met bijbehorende tekst, legenda, schaalbalk
en logo, geschaald naar de afmetingen van deDIGTOP-coverage.
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INPUT

:<gebledsnr.>INS<thema>.COM
LEGENDA-files

, filenetkleurcode entekst
van legenda

LOGOICW
OUTPUT

, coverage van ICW-logo

:KAV<gebiedsnr.xthema>.TOT ,algemene ARCPLOT-commando's
KAV<gebiedsnr.xthema>.KAD ,ARCPLOT-commando's voor kadered.

ÇIEXPORT
DezeAMLprocedure verzorgt devervaargdiging vanexportfiles vanalle
voor hetmaken vanthemakaarten noodzakelijke coverages inslowbatch.
INPUT: polygoncoverage KAV<gebiedsnr.>
polygoncoverage POL<gebiedsnr.>
polygoncoverage DIS<gebiedsnr.>
pointcoverrage BEDR<gebiedsnr.>
linecoverage

<gebiedsnaam>l t/m9

linecoverage

TOP<gebiedsnr.>Cl t/m9

OUTPUT: KAV<gebiedsnr.>.Exx
POL<gebiedsnr.>.Exx
DIS<gebiedsnr.>.Exx
BEDR<gebiedsnr.>.Exx
<gebiedsnaam>l t/m9.Exx
TOP<gebiedsnr.>Cl t/m9.Exx

ÇIKILL
DezeAMLprocedure verzorgt deverwijderen vanallevaneen
CI-gebied aanwezige coverages inbatch.
INPUT: polygoncoverage KAV<gebiedsnr.>
polygoncoverage POL<gebiedsnr.>
polygoncoverage DIS<gebiedsnr.>
pointcoverrage BEDR<gebiedsnr.>
linecoverage

<gebiedsnaam>l t/m9

linecoverage

TOP<gebiedsnr.>Cl t/m9

OUTPUT: niets
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CIIMPORT
DezeAMLprocedure verzorgt devervaargdiging vancoveragesvanalle
aanwezige exportfiles vaneenCI-gebied In Slowbatch.

INPUT: KAV<gebiedsnr.>.Exx
POL<gebiedsnr.>.Exx
DIS<gebiedsnr.>.Exx
BEDR<gebiedsnr.>.Exx
<gebiedsnaam>l t/m9.Exx
TOP<gebiedsnr.>Cl t/m9.Exx

OUTPUT: polygoncoverage KAV<gebiedsnr.>
polygoncoverage POL<gebiedsnr.>
polygoncoverage DIS<gebiedsnr.>
pointcoverrage BEDR<gebiedsnr.>
linecoverage

<gebiedsnaam>l t/m9

linecoverage

TOP<gebiedsnr.>C1 t/m9
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BIJLAGEN

BIJLAGE1

ARC/INFO-lijnenbestand, In te lezenmet ARC GENERATE, met het commando
LINES

algemenevorm.

voorbeeld DIGTOP

ID

201

XY

101234 404321

XY

101243 404455

XY

101560 405600

XY

102001 405000

END

END

ID

202

XY

102002 404980

XY

102034 404333

XY

102030 404109

END

END

ID

203

XY

103983 400231

XY

103299 400201

XY

103476 401004

XY

102998 401234

END

END

END

END

Scheidingsteken iseen spatie of een komma

NOTA1881

29

BIJLAGE2

ARC/INFO-puntenbestand,intelezenmetARCGENERATE,methetcommando
POINTS

algemenevorm

voorbeeld boerderijplaatsen

ID X Y

01230400101234404871

ID X Y
ID X Y

01230401102384404287

ID X Y

01230405102003402900

ID X Y

01230406103022403230

ID X Y
ID X Y

01230410102337404678

ID X Y

01230412101579404209

01230404101376403987

01230411102388404388

END
scheidingsteken iseenspatieofeenkomma

BIJLAGE3

ARC/INFO-itembestand,intelezenmetARCADDFROM

algemenevorm
waarde,waarde,waarde,waarde,waarde,waarde,waarde
waarde,waarde,waarde,waarde,waarde,waarde,waarde
waarde,waarde,waarde,waarde,waarde,waarde,waarde
waarde,waarde,waarde,waarde,waarde,waarde,waarde
waarde,waarde,waarde,waarde,waarde,waarde,waarde
waarde,waarde,waarde,waarde,waarde,waarde,waarde
waarde,waarde,waarde,waarde,waarde,waarde,waarde
waarde,waarde,waarde,waarde,waarde,waarde,waarde

Scheidingsteken isdefaulteenkomma
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BIJLAGE4
PAT-filepolygoncoverage KAV<gebiedsnaam>
aangevuldmetkavelrecordsBasiscl (zieNaassen,1987)

omschrijving

item

width

output

type

name

decimalen

oppervlakte

AREA

4

12

F

3

omtrek

PERIMETER

4

12

F

3

intern nummer

KAV185#

4

5

B

-

user-ID

KAV185-ID

4

10

B

0

grondgebruikersnummer

N

8

8

-

kavelnummer

KN

2

2

-

bedrijfskavelnummer

BK

2

2

-

scheiding in huisbedrijfskavel

SHBK

1

1

-

X-coord. kavelcentrum

XK

6

6

-

Y-coord. kavelcentrum

YK

6

6

-

kaveloppervlakte

H

7

7

-

kaveldiepte

D

5

5

-

kavelafstand verhard

VW

5

5

-

,,

niet verhard

NVW

5

5

-

,,

semi verhard

SVW

5

5

-

,,

onverhard

OVW

5

5

-

,,

land

L

5

5

-

,,

water

W

5

5

-

aantal percelen

TOP

2

2

-

deelgebiedsnummer

DN

2

2

-

cultuurtoestand le code

Cl

2

2

-

CHI

7

7

-

C2

2

2

-

CH2

7

7

-

C3

2

2

-

CH3

7

7

-

C4

2

2

-

CH4

7

7

-

opp. cultuurtoestand Ie

code

cultuurtoestand 2e code
opp. cultuurtoestand 2e

code

cultuurtoestand 3e code
opp. cultuurtoestand 3e

code

cultuurtoestand 4e code
opp. cultuurtoestand 4e

code

NOTA 1881

31

VERVOLG BIJLAGE 4

omschrijving

item

width

output

name

type

decimalen

bijzondere bestemming le code

BB1

2

2

-

opp bijzondere bestemming Ieco

BBH1

7

7

-

bijzondere bestemming 2e code

BB2

2

2

-

opp bijzondere bestemming 2e co

BBH2

7

7

-

lengte bedrijfsweg

BW

5

5

-

ligging bedrijfsgebouw

LB

1

1

-

steile op-en afrit

SO

1

1

-

beregeningsmogelijkheid

BM

1

1

-

binnen- of buitenblok

BB

1

1

-

kavelafstand

AFSTOT

6

6

schijnbare kavelafstand

AFSGEW

6

6

-

BIJLAGE6

MededelingomtrentprocedureALKAD,

eenalgemenetoepassingvanstandaardkader/layout.

Wageningen,juni1988
ing.P.A.vanCapelleveen

STANDAARDLAYOUTVOORARC/INFOPLOTS
TenbehoevevandeCultuurtechnischeInventarisatieNederlandiseen
programmageschrevendateenstandaardkader/layoutvooreenARC/INFO
plotverzorgt.
Meteenenkeleaanpassingisditprogrammageschiktgemaaktvoormeer
algemenetoepassingen.
Werkingvanhetprogramma.
DeDCL-procedureALKADstartdeprogramma'sFMSKADERenKADER.Het
programmaFMSKADERverzorgtdeinputvoorhetprogrammaKADER.Het
programmaKADERberekentdepositievanhetkader,detekstenende
legenda's.Deeigenlijkepiotopdrachtenvoordetevervaardigenkaart
wordenovergenomenineenfilemetdeextensie .TOT.Dezefilebevat
alleARCPLOT-commando'svoorhetkaderendekaartenkanalswashet
eenAML-procedurewordenverwerkt.
Voordezewerkwijze,hetgebruikmakenvantweeprogramma's,is
gekozendaarhetpakketFMSnietopdeGISVAXaanwezigis.

Handleiding.

Allehandelingenwordendoormiddelvaneenvoorbeeldaangegeven.In
tevoerentekststaatinhetvoorbeeldtussengroter-enkleiner-dan
tekens,(bijvoorbeeld:<PLOTFILE>).
AlvorensdeprocedureALKADtekunnenstartendienteenfileaanwezig
tezijnmetdevoordetevervaardigenkaartnoodzakelijke
piotcommando's.Dezefilemoetdenaam:<plotfile>.OPDhebben !Inde
<plotfile>.OPDfilestaanslechtsdiecommando'sdietekenwerk
verrichten,commando'salsDISPLAY,MAPEXTENT,MAPSCALEetcenhet
commandoQUITkomeninde .OPDfileNIETvoor.
VanneerALKADwordtgestartverschijnenervierinvulformulierenop
hetscherm.MetdeRETURN-toetswordthetinvullenvaneenformulier
afgesloten.MetdeTAB-toetskanmennaardevolgendeveldenspringen
enmetdeBACKSPACE-toestkanmenterugspringennaarvoorgaande
velden.DetoetsPF2geeftinformatieontrentdeintevullentekst.
Bijheteersteformuliermoetendenaamvandepiotfileendenaamvan
degrootstetegebruikencoverwordenopgegeven.Hetvolgende
formulierisslechtsterinformatie.Hetgeeftaandatdeintevullen
gegevensverdeeldzijnovertweeformulieren.Deeerstedaarvan,
formulierdrie,isvoorhetinvoerenvangegevensomtrentlogoen
legenda's.Hettweede,tevenslaatsteformulier,geeftdemogelijkheid
voorhetinvoerenvantekstenbetreffendetitel,themaen
administratievegegevens.

Omdeprocedureoptestartengeeftmen:
$@DUA3:[ccap.program]ALKAD

+
|KADER|
+

+

+

+
+
|HetprogrammakadermaakttweefilesaanmetARCPLOTcommando's|
|de<plotfile>.TOTfile.Hiervoordientaanwezigtezijneen
|
jfilegenaamd<plotfile>.OPDmetdepiotopdrachten
+

HoegaatdePLOTFILEheten?

+
j
+

+

:<KAART2>

WatisdegrootstetegebruikenCOVER? :<TETERING>

+
<RETURN>

+

VERDELINGINVOERGEGEVENSOVERTWEEFORMULIEREN
+
|

I

I

+

+

I
I
I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I

+
+
+

I
+
+
+
+
<RETURN>

+
| FORMULIERA

I
+
+
+ FORMULIERB

I
+
+
+
+

FORMULIERA

<LOGOICW>

LOGO-cover

+
TEKST
TEKST
TEKST

+
<CULTUURTECHNISCHE>
<INVENTARISATIE>
<NEDERLAND>

+

+

TEKST file

<LEGINF02.TXT>

SHADE legendafile

<SHLEG2.DAT>

LINE legendafile

<LNLEG2.DAT>

MARKERlegendafile

<MKLEG2.DAT>

<RETURN>

FORMULIERB

1
1

TEKST
TEKST

:| <TETERINGEN>
:| <GEBIED185>

TEKST

:| <AFSTANDENKAART>

+

+
SCHAAL

0

1

2

1 SCHAAL1:<10000>

3

4

TEKST

:|
+ <Topbid.44AA>
+

TEKST

:| <Aantalbladen/Bladnr.>

TEKST

:| <

1/1>

1
TEKST
TEKST
TEKST

5

1
1
1

1

<RETURN>

1

+
:| <opnamejaar1985>
+
ICW>
:| <get.
+
|<plot:18-MAY-1988>
+

1
1
1
1
1
1

--+

5
$ARC&RUN<PLOTFILE>.TOT
(depiotfileverwerkeninbatchverdientnatuurlijkdevoorkeur.)

Voorbeeldentegebruikenfiles:
Delegendatextfileiseenbestandmetwattekstdieopdeplotter
verduidelijkingvandelegendawordtgeplot.Eentekstregelvandeze
filemagnietlangerzijndan30posities.
Voordelegendafilesgeldtdatdebijbehorendetekstnietlangermag
zijndan20posities,ditomdatongeveertienpositiesingebruik
wordengenomendoorhetbijbehorendesymbool.Hetisechtermogelijk
tweeregelspersymbooloptegeven.ARC/INFOkentdrietypen
legendafiles:shade-,line-enmarkerlegendafile,resp.voorhet
weergevenvanarceringen,lijnsymbolenenpuntsymbolen.Deze
verschillenwatopbouwbetreftnietvanelkaar,dochzijwordendoor
hetbijbehorendeARC/INFOcommandoopverschillendewijze
geinterpreteerdvoorwatbetrefthetweergevenvandesymbolen.
De .OPD-fileiseenbestandmetARCPLOTOPDrachten.Hetgaatechter
alleenomdieopdrachtendietekenwerkverrichten.Commando'sals
MAPEXTENT,DISPLAY,MAPSCALEetcwordendoorKADERverzorgd.
NOOITmaghetcommandoQUITindezefilevoorkomen.
Terverduidelijkingvolgenvoorbeeldenvandezefiles.
Voorpiotcommando'szieARCPLOTUserGuide.
voorbeeldtextfileLEGINF02.TXT; (titelvandelegenda)
AFSTANDENVANONTSLUITINGSPUNT
TOTBEDRIJFSGEBOUW.
voorbeeldlegendafileSHLEG2.DAT;
.44
< 500 METER
.45
500-1000METER
.29
1000-1500METER
.24
1500-2000METER
.48
2000-3000METER
.46
> 3000METER

(nummeraftebeeldensymbool)
(bijbehorendetekst)

voorbeeldopdrachtfileKAART2.0PD;
SHADESET[CCAP.PROGRAM]PATROON.SHD
TEXTSPACING22
RESELECTKAV185POLYSAFSTOTLT500ANDKNNE0
POLYGONSHADESKAV18544
CLEARSELECT
RESELECTKAV185POLYSAFSTOTGT499ANDAFSTOTLT1000
POLYGONSHADESKAV18545
CLEARSELECT
RESELECTKAV185POLYSAFSTOTGT999ANDAFSTOTLT1500
POLYGONSHADESKAV18529
CLEARSELECT
RESELECTKAV185POLYSAFSTOTGT1499ANDAFSTOTLT2000
POLYGONSHADESKAV18524
CLEARSELECT
RESELECTKAV185POLYSAFSTOTGT1999ANDAFSTOTLT3000
POLYGONSHADESKAV18548
CLEARSELECT
RESELECTKAV185POLYSAFSTOTGE3000
POLYGONSHADESKAV18546
CLEARSELECT
LINECOLOR7
ARCSTOP185C1
ARCSTOP185C2
ARCSTOP185C3
LINECOLOR1
POLYGONSKAV185
LINESET[CCAP.PROGRAM]CINPLOT.LIN
LINESYMBOL50
POLYGONSDIS185
LINESYMBOL1
MARKERSET [CCAP.PROGRAM]CINPLOT.MRK
MARKERSYMBOL1
MARKERSIZE 0.4
POINTSBEDR185

CoveragemetLOGO
VooreenjuisteafbeeldingvaneenLOGOdienendetics (paspunten)van
dezecoverageovereentekomenmetdeticsvandecoverageLOGOICW.
(ziebijlage2)
VandecoverageLOGOwordenstandaarddepolygonenendeannotatie
getekend.Wilmenmeerbewerkingen,zoalsbijvoorbeeldhetinkleuren
vaneenpolygoonkanmen:
a.inde .TOTfiledezecommando'sbijvoegen;
b.eenaanvullinginhetprogrammalatenopnemen,(informatiebij
PetervanCapelleveen)
DecoverageLOGOICWkaneenvoudignaarheteigengebiedworden
gecopieerdmethetcommando:ARCCOPYDUA3:[CCAP.23040100]LOGOICWLOGOICW

ingP.A.vanCapelleveen
Wagenigen,juni1988

Mededeling omtrent procedure ALKAD, b i j l a g e 1.
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MededelingomtrentprocedureALKAD,bijlage2,
LOGOICW (metTICS).
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