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Co to jest LP360?

Oprogramowanie LP360 jest rozszerzeniem dedykowanym dla użytkowników pracujących  

w  środowisku  ArcGIS  Esri.  Aplikacja LP360 umożliwia tworzenie i modyfikację  chmur punktów 

zapisanych w binarnym formacie LAS w strukturze warstw ArcGIS. Bezpośrednie wykorzystanie 

standardowego  formatu  danych  (LAS;  ASPRS)  pozwala  na   oszczędność  czasu  i  ogranicza  liczbę 

zbędnych procesów.  Rozszerzenie  LP360  w  stosunkowo  niewielkim  stopniu  wykorzystuje  zasoby  

systemowe,  które  używane  są  podczas  ładowania,  łączenia  i  zarządzania  chmurami  punktów  LiDAR. 

Aplikacja  LP360  zapewnia  użytkownikom A rcGIS  przeglądanie  danych  w  przestrzeni  trójwymiarowej, 

jak również  pozwala  na  generowanie  przekrojów  podłużnych.  LP360  w  pełni  wykorzystuje     

możliwości  oprogramowania ArcGIS podczas pracy z danymi pochodzącymi z lotniczego skaningu 

laserowego  stwarzając  warunki  pełnej  integracji  danych  2D  i  3D.  Istnieje  możliwość  rozszerzenia  

oprogramowania  LP360  poprzez  dodatkowe  moduły:  Classify  i  Extractor.

Aplikacja  Classify  jest  opcjonalnym  modułem do rozszerzenia LP360, służącym do klasyfikacji i edycji  

chmur  punktów LiDAR. Fragmenty  chmur  punktów  mogą  być  reklasyfikowane  do  dowolnej  klasy 

w pliku LAS. Automatyczne filtry dostępne są w interaktywnym narzędziu klasyfikacji. Moduł Classify 

korzysta  z  warstw  ArcGIS,  dzięki  czemu stwarza wyjątkowe możliwości wykorzystania istniejących 

danych  w  procesie  klasyfikacji.

Aplikacja  Extractor  jest  modułem  rozszerzenia  LP360,  która umożliwia wyodrębnienie i tworzenie 

warstwy obiektów na podstawie sklasyfikowanej chmury punktów. Oprogramowanie Extractor zapewnia 

użytkownikowi  możliwość  dostosowania  parametrów  klasyfikacji  i  ekstrakcji  poprzez  łatwą 

w  obsłudze  zakładkę  Point Cloud Task. Ponadto w oknie podglądu widoczna jest chmura punktów

z  ustawionymi  opcjami  filtracji  lub  ekstrakcji.  Możliwość  podglądu danych  w widoku  ortogonalnym, 

perspektywie  3D  i  w przekroju  podłużnym zwiększa wydajność pracy oraz eliminuje ewentualne 

niejasności   dotyczące   wyboru   odpowiedniego   parametru   filtracji   lub   ekstrakcji.
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Wymagania sprzętowe

Instalcja LP360

Aby zainstalować oprogramowanie LP360 na swoim komputerze należy włączyć plik instalacyjny 

oprogramowania LP360 i postępować według podawanych instrukcji podczas procesu instalacyjnego.

PC z procesorem Pentium lub porównywalny,

zalecany procesor Pentium III 1GHz lub wyższy.

Wymagane 512 MB pamięci RAM,

zalecana wielkość pamięci RAM - 1 GB lub więcej.

Wymagane 200 MB wolnej przestrzenni dyskowej.

CD-ROM lub DVD-ROM.

Monitor o rozdzielczości 1024 x 768 lub wyższej.

Karta graficzna Open-GL 1.3 z wymaganą pamięcią 32 MB,

zalecana pamięć karty graficznej - 64 MB.

Windows 2000 z Service Pack 3, Windows XP lub nowszy.

ArcGIS  Desktop 9.1 lub nowszy.™

Komputer

i procesor

Pamięć RAM

Dysk twardy

Napęd

Monitor

Karta graficzna

Oprogramowanie 

Esri

System operacyjny



Jak włączyć LP360?
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Podczas pierwszego użycia oprogramowania LP360 

wymagane jest włączenie rozszerzenia "LP360".

Podczas pracy w oprogramowaniu ArcMap, kliknij lewym 

przyciskiem myszy na zakładkę "Tools" (ArcGIS 9.x) 

lub "Customize" (Arc GIS 10.x), a następnie kliknij lewym 

przyciskiem myszy w polecenie "Extensions". 

W oknie dialogowym "Extensions", zaznacz na liście 

rozszerzenie "LP360", następnie kliknij lewym przyciskiem 

myszki w przycisk "Close". Wykonanie tej czynności  

spowoduje zamknięcie okna dialogowego.

Jak włączyć LP360?

Paski narzędziowe oprogramowania LP360

Aby włączyć paski narzędziowe oprogramowania LP360 

należy, kliknąc lewym przyciskiem myszy na zakładkę 

"Tools" (ArcGIS 9.x) lub "Customize" (Arc GIS 10.x), 

następnie kliknij w polecenie "Customize" (ArcGIS 9.x) 

lub "Customize Mode..." (Arc GIS 10.x).

Po wykonaniu powyższych czynności zostanie 

wyświetlone okno dialogowe "Customize". Aby włączyć 

dowolny pasek narzędziowy należy zaznaczyć 

go na liście rozwijanej. 

W obszarze roboczym zostanie wyświetlony wybrany 

pasek narzędziowy. Po kliknięciu lewym przyciskiem 

myszki na przycisk "Close" można zacząć pracę

z wybranym przez siebie paskiem narzędziowym. 
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Pasek narzędziowy "LP360"

Głównym paskiem  narzędziowym oprogramowania jest pasek "LP360", poniżej zaprezentowano 

jego funkcje.

wybór aktywnej

 warstwy LiDAR

opcja importu danych

 z pliku ASCII XYZ

włączanie pomocy 

podstawowe inforamcje

sprawdzanie aktualizacji 

ilość wyświetlanych

 punktów w widoku

 warstwy LiDAR

przycisk wyświetlania

 wszystkich punktów LiDAR

 w widoku warstwy

eksport danych

dodawanie warstwy LiDAR

przyciski wyboru 

wyświetlanych styli

warstwy LiDAR 

wyświetlanie granic plików LAS

filtracja widoku

 punktów LiDAR 

oraz definiowanie

 filtracji

Dodawanie plików LAS do projektu

Aby dodać plik LAS do projektu należy kliknąć w  przycisk 

dodawania warstwy LiDAR "Add LIDAR data layer" . 

Po kliknięciu zostanie wyświetlone okno dialogowe 

"Create Layer from LAS file(s)" (1). Poprzez wyświetlone 

okno dialogowe wyszukaj właściwe pliki LAS. Następnie 

zaznacz je i naciśnij przycisk "Add" (2).

qqqqqq

Wyświetli się okno dialogowe "Pyramid File(s)" (3). W tym oknie można zdefiniować wielkość piramidy 

pliku LAS poprzez wskaźnik rozrzedzenia (4) (ang. Thinning Factor). Domyślna wartość równa 16 oznacza, 

iż plik piramidy (QVR) (5) będzie 16 razy mniejszy niż źródłowy plik LAS (6).

Pliki piramid zapisywane są w folderze w którym znajdują się źródłowe pliki LAS.

wyświetlania warstwic

1

2

3

4

56

selekcja graficzna plików LAS

właściwości warstwy
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Aby dodać plik ASCII XYZ do projektu, należy z paska 

narzędziowego "LP360" wybrać opcję importu danych 

z pliku ASCII XYZ do formatu LAS. W tym celu,

w wyświetlonym oknie dialogowym "Import Ascii 'XYZ+' 

Point Files Wizard - Step 1 of 4" poprzez przycisk "Add" 

należy dodać pliki do importu (1), ustalić ścieżkę do 

zapisania zaimportowanych plików LAS (2) i nacisnąć 

przycisk "Next" (3).

W dwóch kolejnych oknach "Import Ascii 'XYZ+' Point Files 

Wizard - Step 2 of 4 i Step 3 of 4"  użytkownik definiuje,

w jaki sposób program ma rozdzielać wartości pochodzące 

ze wczytywanego pliku ASCII XYZ.  

2

1

3

Kolejnym etapem importu plików z formatu ASCII XYZ 

do projektu jest określenie, które wartości liczbowe 

odpowiadają  konkretnym atrybutom warstwy LAS (4).

W oknie dialogowym "Import Ascii 'XYZ+' Point Files 

Wizard - Step 4 of 4" oprócz funkcji nadawania atrybutów 

znajduje się funkcja wyboru pliku wersji pliku LAS (5).

Aby zakończyć pracę nad importem danych z formatu 

ASCII XYZ do formatu LAS, przyciśnij lewym klawiszem 

myszy przycisk "Finish"(6).

4

5

Po naciśnięciu przycisku "Finish" wyświetli się pasek stanu importu plików ASCII XYZ (7), a po ukończeniu 

procesu importu komunikat sygnalizujący zakończenie procesu (8). Teraz można już wczytać pliki LAS z 

użyciem funkcji dodawania warstwy LiDAR do projektu. 

6

7 8

Import plików ASCII XYZ do projektu
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Ilość wyświetlanych punktów w widoku warstwy

Oprogramowanie LP360 oferuje możliwość dostosowywania automatycznej  ilości punktów wyświetlanych 

w danym widoku. Informacja o ilości wyświetlanych punktów, widoczna jest na pasku narzędziowym 

"LP360", podawana jest zarówno w wartościach liczbowych i procentowych. Jeśli chcemy wyświetlić 

wszystkie punkty LiDAR w danym widoku używamy do tego przycisku "Force 100% Point Resolution"       .

Eksport danych LAS

Aby wykonać eksport danych LAS należy skorzystać

z funkcji eksportu danych LiDAR, która znajduje się

na pasku zadań "LP360" (ang. Export LIDAR data).

Po kliknięciu lewym klawiszem na przycisk eksportu włączy 

się okno dialogowe "Export LAS Files - Step 1 of 3". Okno

to służy do zdefiniowania modelu wyjściowego. Dostępne są 

trzy typy modeli (1): punktowy, rastrowy - a w nim model 

warstwicowy. 

Model punktowy może być eksportowany do nastepujacych 

formatów danych (2): ASCII XYZ, LAS, Point Shapefile - SHP, 

Microstation - DGN, AutoCAD - DXF. 

Model rastrowy tworzony jest poprzez interpolację danych 

przy pomocy metody TIN lub IDW (3). Oprócz eksportu 

rastrowych modeli wysokościowych można eksportować 

modele rastrowe z atrybutami nachylenia, ekspozycji, 

cieniowania  oraz intensywności (4).

1

2

3

4



Właściwości eksportu modelu warstwicowego znajdują się 

w oknie eksportu powierzchni metodą TIN. Model 

warstwicowy posiada opcję eksportu warstwic do formatu 

wektorowego.

W oknie dialogowym "Export LAS Files - Step 2 of 3" można 

zdefiniować zakres eksportu danych LiDAR poprzez 

podstawowy widok (1) lub warstwę wektorową (2).

Ponadto jeśli chcemy wykonać cięcie danych na bloki 

możemy skorzystać z opcji "Cookie Cut into Regular 

Tiles"(3). 

21

3
4

Model warstwicowy i jego eksport

Budowa modelu warstwicowego jest prostą czynnością 

wykonywaną w locie w oprogramowaniu LP360. Aby 

wykonać model warstwicowy należy kliknąć lewym 

klawiszem myszy na przycisk wyświetlania warstwic.

Edycja styli wyświetlania warstwic możliwa jest w oknie 

dialogowym "Layer Properties" w zakładce Symbology > 

Contours.

Warstwice można zapisać podczas eksportu powierzchni w 

oknie dialogowym "Export LAS Files" do formatów 

wektorowych typu: SHP, DGN, DXF.

W przypadku danych rastrowych definiujemy również wielkość piksela w polu "Raster Information" (4).

W następnym kroku definiujemy docelowy katalog eksportu danych i klikamy lewym klawiszem myszy na 

przycisk "Finish".

10
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Oprogramowanie LP360 posiada możliwość dostosowania 

wyświetlanych styli  widoku. Istniej  możliwość 

wyświetlania chmury punktów ze względu na wysokość (1), 

przedział wysokości (2), klasę (3), intensywność (4), rodzaj 

odbicia (5), źródło (6) oraz wartość RGB (7). Ponadto 

wszystkie style widoku mogą być cieniowane z użyciem 

wartości intensywności (8).

LP360 oferuje możliwość wyświetlania modelu 

wysokościowego na kilka sposobów: chmura punktów 

LiDAR (10), model TIN (11), model TIN z nałożoną na niego 

chmurą punktów LiDAR (12). Ponadto istniej możliwość 

ca łkowitego  wyłączenia  wyświet lania  modelu  

wysokościowego, przy pomocy przycisku "No Data" (9)

Edycja styli możliwa jest w oknie dialogowym "Layer 

Properties", uruchamianym poprzez przycisk znajdujący się 

w pasku narzędziowym "LP360"       .

Style widoku

Tworzenie filtrów  widoku

11

Oprogramowanie udostępnia możliwość tworzenia i edycji filtrów widoku 

warstwy LAS. Funkcja ta dostępna jest na pasku narzędziowym "LP360"

- z użyciem narzędzi filtracji widoku punktów LiDAR (13) oraz definiowania 

filtracji (14). 

13 14



Praca na warstwach
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Selekcja plików LAS

W oprogramowaniu LP360 istniej możliwość dwojakiej 

selekcji plików LAS: z poziomu paska narzędziowego 

"LP360" lub z menu kontekstowego.

Aby wykonać selekcję z poziomu paska narzędziowego 

"LP360" należy lewym przyciskiem myszy nacisnąć 

na przycisk selekcji graficznej plików LAS     , a następnie 

zaznaczyć wybrane warstwy kursorem selekcji warstw 

Aby wykonać selekcję z menu kontekstowego należy lewym 

klawiszem myszy kliknąć na wybrane przez siebie warstwy 

z menu kontekstowego. 

Istniej możliwość selekcji pojedynczej lub wielokrotnej pliku 

LAS.

Menu kontekstowe i praca na warstwach

Menu kontekstowe oferuje możliwości operacji

na warstwach: ładowanie plików, przeglądanie nagłówków 

tworzenie piramid, przybliżanie, oddalanie, dodawanie 

plików, usuwania plików, definiowanie właściwej ścieżki

do pliku oraz ustalenie właściwości warstwy.

Ponadto w menu kontekstowym możemy zarządzać 

warstwami LAS w sposób przedstawiony na poniższej 

rycinie.

Plik LAS posiada

utworzoną 

piramidę QVR

Plik LAS nie 

posiada utworzonej 

piramidę QVRr

Plik LAS został

 załadowany 

do projektu

Plik LAS nie 

został załadowany 

do projektu

możliwość

wizualizacji

pliku LAS

możliwość

wizualizacji, edycji

i zapisu pliku LAS
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Przekroje i profile podłużne

Generowanie przekrojów i profili podłużnych

włączanie i wyłączanie

widoku okna 

przekroju i profilu

 podłużnego   

rysowanie linii 

przekroju i profilu

 podłużnego   

oddalanie i przybliżanie

widoku mapy podczas 

zmniejszania lub zwiększania 

długości linii profilu terenu 

przesuwanie linii 

przekroju  i profilu

 podłużnego

pozycja linii 

przekroju  i profilu

 podłużnego mapie

Oprogramowanie LP360 umożliwia tworzenie przekrojów

i profili podłużnych z użyciem narzędzi znajdujących się 

na pasku narzędziowym "LP360 Viewer Integration".

Aby utworzyć przekrój  podłużny, należy lewym klawiszem 

myszy przycisnąć na przycisk rysowania przekroju i profilu 

podłużnego, a następnie narysować linie przekroju 

podłużnego metodą wektoryzacji ekranowej rysując 

pojedynczą krawędź. Po narysowaniu linii przekroju 

wyświetli się okno przekroju i profilu podłużnego.

W oknie profilu znajdują się narzędzia służące

do wizualizacji i edycji chmury punktów w tym widoku.

przycisk wyboru 

wyświetlanych styli 

centrowania

przekroju i profilu 

włączanie i wyłączanie 

opisów wartości wysokości  

narzędzie nawigacji 

w oknie przekroju i profilu

pomiar

odległości

właściwości widoku okna

 przekroju i profilu

kopiowanie 

widoku okna  

włączanie i wyłączanie 

linii profilu  

regulowanie szerokość linii 

przekroju i profilu właściwości ekportu 

linii profilu  

ekport linii profilu

 do pliku shp  

filtracja widoku

punktów LiDAR  

przyciski zaznaczania

punktów do klasyfikacji

przyciski cofania 

i powtarzania klasyfikacji

definiowanie źródłowych

 punktów do klasyfikacji

klasa 

przeznaczenia

Przyciski wizualizacji

Przyciski klasyfikacji chmury punktów
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Generowanie widoku 3D

LP360 umożliwia tworzenie widoków 3D z uzyciem paska 

narzędziowego "LP360 Viewer Integration". Używając 

narzędzia rysowania obszaru widoku 3D definiujemy obszar 

który będzie wizualizowany w oknie widoku 3D

W oknie widoku 3D znajdują się narzędzia służące

do wizualizacji chmury punktów w tym oknie.
włączanie 

i wyłączanie

widoku okna 3D

rysowanie obszaru

 widoku 3D

sześcian obrazujący  położenie

przekroju porzecznego w 3D

przesuwanie 

obszaru widoku 3D

wyśrodkowwywanie 

widoku 3D na wyznaczonej

linii przekroju i profilu terenu

Przyciski wizualizacji

filtracja widoku

punktów LiDAR  

kopiowanie 

widoku okna  

wyświetlanie  wszystkich 

punktów LiDAR

 w widoku warstwy

wybór 

wyświetlanych styli 

wyświetlanie efektu reliefu cieniowanego

wyświetlanie warstwic

właściwości okna

 widoku 3D

 

przybliżanie do

 pełnego zakresu

zaznaczonego obszaru 

 

widok z góry

 

włączanie i wyłączanie

rysunku osi

 

Widoki 3D
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Pasek narzędziowy "LP360 Classify"

Pasek narzędziowy "LP360 Classify" umożliwia interaktywną klasyfikację chmury punktów w widoku 

warstwy.

1

2

3

4

5

Aby wykonać klasyfikację chmury punktów, w pierwszej kolejności należy włączyć możliwość edycji

i zapisu warstwy LAS w menu kontekstowym w zakładce "LAS Files" (1), a następnie włączyć tryb edycji 

warstwy LAS (2). Kolejnym krokiem jest zdefiniowanie klasy przeznaczenia, do której mają być 

przyporządkowane punkty podczas klasyfikacji (3). Po wykonaniu powyższych działań należy zaznaczyć 

interesujący punkt lub grupę punktów w widoku warstwy narzędziem pędzla (4).Następnie naciśnij 

klaswisz spacji, aby zakończyć proces klasyfikacji i otrzymać sklasyfikowaną chmurę punktów po 

zaznaczeniu punktów naciśnij klawisz spacji.

Klasyfikację chmury punktów można wykonać z użyciem narzędzi klasyfikacji według warstwy SHP.

W celu zakończenia edycji chmury punktów, wyłącz tryb edycji warstwy LAS oraz możliwość edycji pliku 

LAS (5)w menu kontekstowym w zakładce LAS Files, poprzez włączenie możliwości przeglądania warstwy 

LAS (6).

przyciski cofania 

i powtarzania klasyfikacji

przyciski zaznaczania

punktów do klasyfikacji

definiowanie źródłowych

 punkty do klasyfikacji

klasyfikacja według

warstwy SHP

przyciski łączenia wartości 

wysokości z obiektami 2D

6

klasa 

przeznaczenia



Tworzenie i wizualizacja linii nieciągłości
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Oprogramowania LP360 umożliwia tworzenie linii nieciągłości z użyciem narzędzia łączenia wartości 

wysokości z obiektami 2D znajdującego się na pasku narzędziowym "LP360 Classify" (1), oraz z użyciem 

paska narzędziowego "LP360 Digitize Breaklines" (2).

1

2

wybór sposóbu nadawania atrybutów wysokości

podczas wektoryzacji linii nieciągłości

edycja opcji nadawania atrybutów wysokości

podczas wektoryzacji linni nieciągłości
narzędzie wektoryzacji 

linii nieciągłości

Tworzenie linii nieciągłości

Wizualizacja nieciągłości

Możliwość wizualizacji linii nieciągłości

w oprogramowaniu LP360 dostępna jest 

w oknie właściwości warstwy w zakładce 

Display > Breakline Enforcement (3).

3

TIN bez zastosowania linii nieciągłości

TIN z zastosowaniem linii nieciągłości
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Wykonywanie zadań na chmurze punktów

Oprogramowanie udostępnia możliwość zdefiniowania 

zadań na chmurze punktów, poprzez zakładkę "Point Cloud 

Tasks" w menu kontekstowym oraz wykonania ich poprzez 

pasek narzędzi "LP360 Point Cloud Tasks".

W oprogramowaniu LP360 w zależności od posiadanej 

l icencji  użytkownik ma możliwość korzystania

z następujących zadań (1):

• Macro

• Point Cloud Statistics Extractor

• Basic Filter

• Height Filter

• Planar Point Filter

• Point Gropu Tracing and Squaring

Zadania te wykonywane są poprzez pasek narzędzi "LP360 

Point Cloud Tasks"(2).  Pasek zadań umożliwia 

wykonywanie zadań w całym obszarze, bądź obszarze 

zdefiniowanym przez użytkownika. Korzystając z narzędzi 

tego paska możemy zdefiniować obszar filtracji poprzez 

narysowany: kwadrat, poligon, okrąg, odcisk kwadratowy, 

okrągły czy też wybrany obiekt wektorowy lub graficzny. 

Ponadto oprogramowanie posiada interaktywne okno 

podglądu ułatwiające decyzje odnośnie ustawień 

i parametrów (3).

1

2

3

chmura punktów przed klasyfikacją chmura punktów po klasyfikacji
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Kontrola jakości

Kontrola jakości chmur punktów jest wykonywana z użyciem dwóch pasków narzędziowych 

oprogramowania LP360. Z użyciem paska narzędziowego "LP360 QA/QC" (1) można dokonywać wizualnej 

oceny dokładności chmury punktów. Z użyciem paska narzędziowego "LP360 Control Points" (2) można 

dokonać statystycznej analizy dokładności chmury punktów z użyciem okna generowania raportu 

kontrolnego (3).

przeglądanie skokowe

danych LiDAR

współczynnik 

skoku

wyśrodkowanie widoku

na miejscu profilu

rysowanie linii przekroju 

i profilu podłużnego 

pozycja linii przekroju 

i profilu podłużnego

rysowanie obszaru

 widoku 3D

przesuwanie 

obszaru  widoku 3D

dopasowanie okna widoku 3D

 do okna widoku warstwy

generowanie i obsługa

 kontrolnych plików SHP

włączanie efektu 

reliefu cieniowania

wyśrodkowanie zdefiniowanego widoku 3D

 w określonym punkcie w obszarze widoku warstwy

usuwanie poligonów

 kontrolnych

rysowanie poligonów

 kontrolnych

edycja właściwości

poligonów kontrolnych

1

2

wczytywanie kontrolnego

punktowego pliku SHP

wybór atrybutów wysokości 

dla punktów kontrolnych

przeglądanie punktów

 kontrolnych

otwieranie okna generowania 

raportu kontrolnego

Generując raport dokładności chmury punktów można 

wybrać metodę tworzenia powierzchni (4), zaznaczyć 

punkty LiDAR, które będą użyte do generowania 

powierzchni (5) oraz punkty kontrolne, dla których liczona 

będzie dokładność (6).

Aby dokonać kalkulacji błędów należy przycisnąć przycisk 

"Calculate Errors" (7). W wyniku wykonania kalkulacji 

zostanie wykonany raport dokładności (8) zawierający: 

wartości błędu dla każdego punktu kontrolnego, średni 

błąd, wartości minimalne i maksymalne błędu, 

współczynnik skośności, RMSE oraz wartość dokładności

na poziomie 90% i 95% przedziale ufności.

Otrzymany raport można zapisać do pliku TXT (9).

3

4 5

6

7

8

9
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Toolbox

Oprogramowanie LP360 posiada narzędzia zlokalizowane w "ArcToolbox", w którym znajdują się 

następujące funkcje: definiowanie układu współrzędnych, transformacja układów współrzędnych, 

przeskalowanie i przesunięcie chmury punktów.

Aby dodać skrzynkę narzędziową LP360 do oprogramowania ArcGIS, należy otworzyć "ArcToolbox", 

a  następnie w oknie "ArcToolbox" kliknąć prawym klawiszem myszy i dodać skrzynkę narzędziową 

przyciskiem "Add Toolbox" (1).

Po wyświetleniu okna dialogowego należy dodać nową skrzynkę narzędziową poprzez  przycisk "New 

Toolbox" (2) i zdefiniować nazwę (3). Aby dodać skrzynkę narzędziową do "ArcToolbox" należy kliknąć 

lewym klawiszem myszy na przycisk "Open" (4).

Aby dołączyć narzędzia do dodanej uprzednio skrzynki narzędziowej, należy prawym klawiszem myszy 

przycisnąć na zdefiniowaną przez użytkownika skrzynkę narzędziową, wybrać polecenie "Add", 

a następnie "Tool" (5). Wybranie polecenia "Tool" spowoduje wyświetlenie się okna dialogowego Add Tool. 

Aby dodać narzędzia LP360 do swojej skrzynki narzędziowej zaznacz skrzynkę "LP360 Tools" (6) i przyciśnij 

przycisk "OK." (7). 

1

2

3

4

5

6

7



LP360 Standalone
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Oprogramowane LP360 pozwala na wizualizacje i edycję chmur punktów z użyciem niezależnego

od oprogramowania ArcGIS interfejsu użytkownika. LP360 Standalone umożliwia wykorzystanie 

większości funkcji oprogramowania LP360 i jego dodatkowych modułów.

Przy pomocy paska menu LP360 Standalone polecania File > Save lub Save as... można zapisać projekt

do pliku XML i otworzyć  ten sam projekt przy pomocy polecenia "otwórz". Ponadto pasek menu udostępnia 

możliwość import punktów LiDAR ze struktury plików ASCII XYZ do pliku LAS. Pasek menu dodatkowo 

umożliwia włączanie i wyłączanie pasków narzędziowych oprogramowania LP360 Standalone.

LP360 Standalone posiada następujące paski narzędzi: 

• "LP360 Toolbar" - pełni  takie same funkcje  jak pasek narzędziowy "LP360" oprogramowania LP360 

współpracującego z pakietem  ArcGIS. Dodatkowo pasek narzędzi posiada możliwość dodania plików SHP

 i plików TIF ,  nie umożliwia opcji importu danych, która przeniesiona jest do paska menu.

• "Display and Navigation Toolbar" - służy do nawigacji po obszarze roboczym LP360 Standalone.

• "Viewer Integration Toolbar" - posiada podobne funkcje jak pasek narzędziowy "LP360 Viewer 

Integration".

• "LP360 Classify" - posiada wszystkie funkcje paska narzędziowego "LP360 Classify" z oprogramowania 

LP360 pracującego w środowisku ArcGIS ESRI za wyjątkiem klasyfikacji chmury punktów przy pomocy 

warstw wektorowych oraz funkcji  łączenia wartości wysokości z obiektami 2D.
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Licząc na zainteresowanie oprogramowaniem LP360 i jego 

dodatkowymi modułami, prosimy o kontakt z naszym 

biurem. Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod numerem 

telefonu: 12 415 06 41 lub faksu: 12 415 73 27. Ponadto 

zachęcamy do korzystania z naszej strony interentowej 

i naszego profilu na Facebook. Znajdziecie tam Państwo 

najświeższe informacje dotyczące naszych produktów 

i rozwiązań typu LiDAR. Na wszelkie pytania związane 

z oprogramowaniem QCoherent odpowie Państwu Mateusz 

Maślanka. Zapytania proszę wysyłać na adres poczty 

elektronicznej mateusz.maslanka@progea.pl

• "QA/QC Toolbar" - pasek narzędziowy QA/QC Toolbar posiada takie same funkcje jak pasek narzędziowy 

LP360 w oprogramowaniu ArcGIS.

• "LP360 Point Cloud Tasks" - z użyciem tego paska wykonuje się zadania zdefiniowane w zakładce Point 

Cloud Tasks w menu kontekstowym.

ul. .  Pachońskiego   9

31-223  Kraków

tel. :  12  415  06  41

office@progea.pl

www.progea.pl

facebook.com/ProGea

ProGea  Consulting

LIDAR server

Aplikacja LIDAR Server idealnie nadaje się do wizualizacji, 

dystrybucji oraz kontroli jakości terabajtów chmur punktów 

pochodzących z lotniczego (ALS), bądź mobilnego (MMS) 

skaningu laserowego. Rozwiązanie LIDAR Server jest 

ła twym i  szybkim do wdrożenia  narzędziem 

geoinformatycznym z zakresu internetowych serwisów 

mapowych. Aplikacja zapewnia dostęp do baz danych 

poprzez usługę WMS (Web Map Service; pełna zgodność ze 

standardami OGC), przez co znajduje szerokie zastosowanie 

w wielu programach GIS, przeglądarkach internetowych, 

czy też w środowisku 3D (np. Google Earth). LIDAR Server 

umożliwia użytkownikom pobieranie chmur punktów w 

formacie LAS (ASPRS) poprzez definiowany interaktywnie 

wielobok. Jeżeli chcesz zobaczyć jak działa LIDAR Server, 

odwiedź stronę www.LIDARServer.com.

.

a GeoCue company


