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1.

MODUĻA UZSTĀDĪŠANA
PIRMĀ UZSTĀDĪŠANA

Uz e-pastu tiks saņemts arhivēts fails GEOscan 4.2.7z. Izmantojot arhivēšanas programmas
(7-zip, WinZip vai citu) ir nepieciešams to atvērt un tā saturu saglabāt to kā norādīts piemērā.
Piemērā tiek izmantota 7-zip programmatūra.
Saglabāšanas ceļš:
C:\
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KONFIGURĀCIJA UN REĢISTRĀCIJA
Pēc tā ka visi moduļa faili ir novietoti tam paredzētājās vietās, ir nepieciešams
nokonfigurēt moduļa darbību un veikt tā reģistrāciju.
Vispirms atveram jebkuru Microstation failu un veicam šādas darbības:
Utilities → Macro → Project Manager

VBA Project Manager logā atveram Load Project

* - Šajā logā varētu būt vairāki ieraksti, bet tie neietekmē GEOscan darbību.
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Load Project logā norādām moduļa atrašanās vietu:
C:\GEOscan\Geoscan 4.2.mvba

VBA Project Manager logā norādām Moduli, un obligāti ieliekam „V” atzīmi Auto_load
kolonnā.

VBA Project Manager logā izvēlamies Macos pogu un to aktivizējam.
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Macros logā Izvēlamies rindu Run_GEOscan un spiežam pogu Run.

Pie pirmās moduļa startēšanas, parādīsies sekojošs logs.

Kodu, kas norādīts
geoscan@geotelpa.lv.

logā

ir

nepieciešams

nosūtīt

uz

sekojošu

e-pastu:

Pēc šīs darbības ir nepieciešams sagaidīt atbildes e-pastu par to ka moduļa licence ir
aktivizēta.
Kad šāds e-pasts ir saņemts var sākt lietot GEOscan pilnā apmērā.
Piezīme. Atsevišķos gadījumos GEOscan modulis pirmajā palaišanas reizē korekti
nevar darboties (parādās viens vai vairāki kļūdas paziņojuma logi). Šāda situācijā
nepieciešams rakstīt e-pastu uz geoscan@geotelpa.lv un Jums tiks nosūtītas instrukcijas
par GEOscan papildus konfigurācijas uzstādījumiem.
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2.

MODUĻA AKTIVIZĀCIJAS POGAS IESTATĪŠANA

Lai aktivizētu GEOscan moduli ir iespējami divi risinājumi:
1. To var aktivizēt izmantojot to pašu ceļu kā aprakstīts konfigurācijas un
reģistrācijas sadaļā, taču tas nav ērti.
2. To var aktivizēt izmantojot aktivizācijas „pogu”.

Pogas faila novietošana atbilstošā vietā
Atveram sekojošu mapi:
C:\GEOscan\dgnlib
Šajā mapē atrodas fails GEOscan.dgnlib.
Šis fails ir jāsaglabā noteiktā vietā.
Saglabāšanas vieta – analogi tai vietai (ceļš), kur tika saglabāts ADTI projekts, tikai izvēlamies
papildus nosacījumus.
Workspace\Projects\ADTI\dgnlib
Šajā mapē (dgnlib) ir jau jābūt vismaz vienam failam ADTI.dgnlib.

Moduļa aktivizācijas pogas iestatīšana.
Atveram Microstaciju un veicam šādas darbības:

Tools  Tool Boxes
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Pēc tam Tool Boxes sadaļā atrodam GEOscan- Custom ierakstu un to aktivizējam, pretī tam
ieliekot V atzīmi un nospiežam OK.

Šajā brīdī uz ekrāna parādās GEOscan aktivizācijas poga.

Turpmāk GEOscan moduli var aktivizēt izmantojot šo pogu.
Ērtākai lietošanai šo pogu varat novietot Jums ērtākā vietā.
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3.

MODUĻA DARBĪBA

GEOscan modulis korekti darbojas tikai un vienīgi ADTI vidē, tāpēc vienmēr pārbaudāt vai
darbojaties ADTI vidē.
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4.

MODUĻA AKTIVIZĀCIJA

Pie Moduļa palaišanas tas vispirms veic visas failā ietvertās informācijas nolasīšanu. Par to,
ka fails ir nolasīts liecina paziņojuma logs.
Tas norāda, ka visi elementi ir nolasīti – nepieciešams nospiest OK.

GALVENĀ LOGA APRAKSTS
GEOscan logā tiek parādīti visi elementi, kas ir ietverti konkrētā failā.

Pirmajā kolonnā ir norādīts elementu skaits, nākamajās elementu tips, līmenis, krāsa, līnijas
stils, līnijas biezums, fonts, celles nosaukums, un specifiskās līnijas nosaukums.
Tabulas apakšējā kreisajā stūrī ir norādīts kopējais elementu skaits failā Count (paraugā –
15678).
Pa labi no Count ir norādīts unikālo elementu skaits failā Unique (paraugā – 80).
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Pa labi no Unique ir norādīts unikālo elementu skaits failā Correct (papildus apraksts
nākamajās nodaļās).
Poga Scan/Update – tiek no jauna veikta informācijas nolasīšana vai atjaunošana.

Pēc tam, kad ir aktivizēta poga Scan/Update, nospiežot pogu Yes, tiks veikta visu elementu
atkārtota nolasīšana, bet nospiežot pogu No, tiks veikta tikai situācijas atjaunošana uz
pēdējo pilno nolasīšanas stāvokli.
Ja vēlaties veikt pilnu elementu noskanēšanu (tie tika mainīti vai kā savādāk modificēti), tad
obligāti ir nepieciešams veikt pilnu objektu nolasīšanu izmantojot pogu Yes.
Poga Verify – tiek veikta informācijas pārbaude atbilstoši ADTI specifikācijai.
Poga AutoCorrect – tiek veikta informācijas automātiska konvertāciju uz ADTI specifikāciju
no Topo500 specifikācijas.
Poga Close – tiek aizvērts modulis.
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LĪMEŅU PĀRBAUDES IGNORĒŠANA
JAUNUMS!
Salīdzinot ar iepriekšējām versijām, GEOscan 4.2 versijā ir ietverta jauna funkcija – atsevišķu
līmeņu pārbaudes ignorēšana.
Ja zemāk redzamajā attēlā norādītājā vietā ieliek ķeksīti, tad GEOscan modulis neveiks
pārbaudi Jūsu norādītājos līmeņos.

Līmeņus , kurus GEOscan modulis nepārbauda, katrs lietotājs var definēt pats. Līmeņu
saraksts ir ietverts failā GEOscan_not_verify_levels.ini, kas atrodas sekojošā vietā:
C:\GEOscan\GEOscan_not_verify_levels.ini

Uz doto brīdi šajā failā ir norādīti divi līmeņi:
RAMI_PLAN_####_TKST_#
RAMI_IZPM_####_TKST_#
Līmeņiem, kurus Jūs norādat šajā failā, ir precīzi jāatbilst līmeņa nosaukumam, kurus Jūs
vēlaties ignorēt (nepārbaudīt to atbilstību ADTI specifikācijai).
Katrs lietotājs var brīvi norādīt,kurus līmeņus tas nevēlas pārbaudīt ar šo funkciju, bet
jāatcerās to, ka ja šajā failā (GEOscan_not_verify_levels.ini) ir norādīti līmeņi, tad modulis
katru reizi tos ignorēs, līdz tiks veiktas izmaiņas GEOscan_not_verify_levels.ini failā.
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MODUĻA LOGA IZMĒRU MAIŅA
Moduļa GEOscan logam ir iespējams mainīt izmērus. To iespējams paveikt velkot aiz loga
apakšējā stūra (skatīt attēlā).
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5.

TOPOGRĀFISKĀS INFORMĀCIJAS PĀRBAUDE
IZMANTOJOT GEOSCAN MODULI

Lai pārbaudītu konkrēta faila atbilstību ADTI specifikācijai, galvenajā GEOscan logā
nepieciešams aktivizēt pogu Verify.

Pēc tās aktivizācijas modulis veic visu failā ietverto elementu pārbaudi atbilstoši ADTI
specifikācijai.
Ja vēlaties, lai pārbaude notiktu ignorējot atsevisķus līmeņus, kas ietverti
C:\GEOscan\GEOscan_not_verify_levels.ini failā, tad ir nepieciešams ielikt ķeksīti LEVELS
Ignore (skatīt attēlu zemāk).

Šis iespējas apraksts norādīts iepriekšejā nodaļā (12.lpp.).
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Par to ka informācija ir pārbaudīta, liecina paziņojuma logs.

Nospiežam pogu OK.
Nākamais paziņojuma logs ko aktivizē modulis ir sekojošs.

Nospiežot pogu Nē, tiks saglabāta visa failā ietvertā informācija. Par to kas notiek ja tiek
nospiesta poga Jā, tiek aprakstīts nākamajā sadaļā.
Pēc pārbaudes Modulis parāda visas informācijas atbilstību ADTI specifikācijai.
Jā elements ir attēlots korekti, tad galvenā loga pirmajā kolonnā pretī konkrētam elementam
ir ieraksts OK.
Ja turpretī elements nav korekts, tad ieraksts ir Edit, kas nozīmē, ka elements vai kāds no tā
parametriem nav korekts un tas ir jālabo.
Galvenā moduļa loga apakšējā daļā pa labi no Unique ir logs Correct, kurā tiek norādīts cik
elementi ir korekti (izteikts procentos).
Ātrās labošanas apraksts ir norādīts nākamajās sadaļās.
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6.

FAILU SAGATAVOŠANA IZMANTOJOT GEOSCAN MODULI
(DATU UZTURĒTĀJU FUNKCIJA)

Lai sagatavotu failus, kurus nepieciešams nosūtīt mērniekam pēc iesniegto datu pārbaudes,
iesakām atsūtīto failu saglabāt ar citu nosaukumu (piemēram faila nosaukumam beigās
pievienot spec_neatb un saglabāt to līdzās iesūtītam failam).
Tāpat iesakām izdzēst pirms pārbaudes no pārbaudāmā faila visus līmeņus, kuri netiek
ietverti tālākai apstrādei, piemēram, RAMI_PLAN_####_####_#, (nav obligāti, bet ieteicams,
jo šajā līmenī ne vienmēr ir iespējams korekti attēlot visu informāciju).
GEOscan modulī ir iespējams sagatavot divus failus, ko var nosūtīt mērniekam:
1. Dgn failu kurā atrodas tikai specifikācijai neatbilstošiem elementi;
2. CSV failu, kurā tabulas veidā ir uzskaitīti visi nekorektie elementi.
Dgn faila, kurā ir norādīti visi nekorektie elementi sagatavošana
Ja vēlaties dzēst visu pareizo informāciju no faila un atstāt tikai kļūdainos elementus,
nepieciešams pēc pārbaudes veikšanas nospiest pogu Yes.

Šajā situācijā no faila tiks dzēsta visa pareizā (korektā) informācija un tajā tiks atstāti tai
kļūdainie elementi.
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CSV faila, kurā tabulas veidā ir uzskaitīti visi nekorektie elementi, sagatavošana.
Pēc tā kā ir sagatavots dgn fails ar tikai nekorektiem elementiem, GEOscan modulī var
sagatavot csv failu, kurā tabulas veidā ir norādīti visi nekorektie elementi. Csv failu var atvērt
ar Microsoft Excel vai OpenOffice programmām.
Lai sagatavotu csv failu ir nepieciešams veikt šādas darbības:
Nepieciešams vēlreiz nospiest pogu Verify.
Pēc tam nospiest pogu Report.

Csv fails tiek saglabāts tajā pašā vietā kur atrodas pārbaudāmais fails.
Pēc šo abu failu sagatavošanas tos ir iespējams nosūtīt mērniekam uz labošanu.
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7.

AUTOMĀTISKĀ DATU KONVERTĀCIJA IZMANTOJOT
GEOSCAN MODULI

1. Nepieciešams atvērt pilnīgi jaunu failu, kas veidots ADTI vidē (ADTI seed fails).
2. Pieslēdzam ar referenci failu, kuru vēlamies konvertēt.
3. Nepieciešams iekopēt references failu jaunajā ADTI failā.
4. Atslēdzam references failu un jaunā ADTI failā ir informācija kuru nepieciešams
konvertēt.
5. Pēc tam nepieciešams aktivizēt GEOscan moduli.
6. Pēc moduļa aktivizācijas, tad kad modulis ir nolasījis visus datus, ir nepieciešams
nospiest Auto pogu.

7. Pēc tam modulis veic datu pārbaudi, ko pēc pārbaudes ir nepieciešams apstiprināt.
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8. Modulis piedāvās veikt elementu maiņu saskaņā ar automātisko tabulu. Lai to veiktu
ir nepieciešams nospiest sekojošu pogu.

9. Pēc šo darbību veikšanas GEOscan modulis veic automātisko elementu maiņu.
10. Kad visi elementi, kurus bija iespējams konvertēt automātiski ir pabeigts, tad par to
paziņo sekojošs logs. Nepieciešams apstiprināt veikto darbību.

11. Pēc šās darbības ir nepieciešams pārskanēt visu informāciju ar pogu „Scan/Update”,
un pēc tam lai pārbaudītu cik un kādi elementi ir automātiski nokonvertēti vajag
nospiest „Verify” pogu.
12. Pārējos elementus ir iespējams nomainīt ar manuālās konvertācijas veidu.
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8.

MANUĀLĀ DATU KONVERTĀCIJA IZMANTOJOT MODULI

Pēc tam kad ir veikta automātiskā datu konvertācija, pārējo informāciju ir iespējams
nokonvertēt manuāli.
Izvēlamies elementu, kuru nepieciešams nokonvertēt (ar peles kreiso taustiņu
aktivizējam līniju, kurā attēlots elements).

Pēc tam aktivizējam labošanas logu (nospiež uz attiecīgā elementa peles labo taustiņu),
un pārejam labošanas logā.
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Labošanas loga apraksts.

Labošanas loga augšējā daļā ir attēlots elements, kuru vēlamies labot, bet vidējā daļā ir
ADTI specifikācijas korektie elementi.
Labošanas loga apakšējā daļā ir filtrēšanas logi un vairākas pogas.
Filtrēšanas logu apraksts meklējams nākamajās nodaļās.
Poga zoom to – iecentrē ekrāna vidū konkrēto elementu.
Pogas next un prev ļauj pāriet uz nākamo vai iepriekšējo elementu, ja tādu ir vairāk.
Pogu CHANGE, Add AUTO un CLOSE apraksts ir nākamajās nodaļās.
Labošanas loga apakšējās daļas vidējā daļā aiz uzraksta Skaits ir divi logi: pirmais norāda
konkrētā elementa kārtas numuru, bet nākamais kopējo elementu skaitu. Visiem šiem
elementiem ir vienādi parametri.
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MANUĀLĀ LABOŠANA
Lai nomainītu konkrēto elementu uz ADTI specifikācijai atbilstošu veic sekojošās
darbības.
Izvēlas labošanas loga apakšējā daļā ADTI specifikācijai atbilstošo elementu, uz kuru
vēlamies mainīt konkrēto elementu un spiežam pogu CHANGE.

Pēc tam veiktās izmaiņas apstiprinām ar pogu Labi.
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Lai atgrieztos GEOscan pamatlogā nepieciešams nospiest pogu CLOSE.

Pēc tam veiktās izmaiņas ir jāapstiprina.

Pēc nepieciešamības veicam pārējās manuālās datu konvertācijas darbības.
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Ja pēc elementa nomaiņas tiek konstatēts, ka tas ir veikts nekorekti, tad ir iespējams
atgriezt pēdējo veikto darbību, nospiežot pogu UNDO.
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ELEMENTU ATLASĪŠANAS FILTRU LIETOŠANA
Lai atvieglotu nepieciešamā elementa atlasi var izmantot teksta atlasīšanas palīgrīkus, kas
atrodas labošanas loga apakšējā daļā (skatīt attēlu).

Pirmais atlases logs no kreisās ļauj izvēlēties elementa veidus:
 Līnija
 Teksts
 Simbols
 Visi elementi.
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Otrais atlases logs ļauj izvēlēties elementu līmeņa pirmo četru simbolu apzīmējumu:
 APGR
 APGS
 BUVE
 CELI
 utt

Kopējais skaits ir 27, kur katrs apzīmē noteiktus līmeņus.
Piemēram: Ja izvēlēts tiek APGR, tad labošanas loga vidējā daļā tiks attēloti tikai visi līmeņi,
kuri sākas ar APGR. (skatīt attēlu)
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Pirmo un otro atlases logu var lietot kopā. Tā piemēram, ja pirmajā atlases logā izvēlas
Symbol element, un otrajā SILT, tad tiks vidējā daļā paliks tikai visas celles no SILT līmeņu
grupas. (skatīt attēlu)

Trešajā atlases logā var ierakstīt tekstu, ja ir zināms:
 konkrētā elementa apraksts;
 līmeņu grupa.
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Ja ir veiktas vairākas manuālas elementu nomaiņas darbības, tad izmantojot ceturto atlases
logu, var izmantot pēdējos lietoto elementus, kas tiek saglabāti moduļa atmiņā.

Šo funkciju ir ērti lietot ja pēc kārtas manuāli tiek laboti analogi elementi.
Lietojot šo iespēju, ir nepieciešams obligāti ar peles labo taustiņu uzklikšķināt uz izvēlētā
elementa, pretējā gadījumā tas var atcerēties iepriekšējo elementu, un elementu maiņa
nebūs korekta.
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9.

AUTOMĀTISKĀS LABOŠANAS TABULAS PAPILDINĀŠANA
GEOscan modulī ir iestrādāts noteikts apjoms informācijas, ko tas spēj automātiski
konvertēt.
Nepieciešamības gadījumā ir iespējams papildināt automātiskās konvertācijas tabulu.
Lai papildinātu automātiskās konvertācijas tabulu veicam sekojošas darbības.
Ja ir pārliecība, ka turpmāk pie automātiskās konvertācijas ir nepieciešams pievienot
kādu elementu, tad izvēloties korekto elementu, nospiežam pogu Add AUTO.

Pēc šīs pogas nospiešanas nākamajā reizē, kad veiksiet automātisko konvertāciju,
elements, kuru pievienojāt tabulai, tiks automātiski nokonvertēts uz izvēlēto.
Piezīme. Ja pievienojot automātikās konvertācijas tabulai ir ieviesušies kļūda, tad sūtīt epastu uz geoscan@geotelpa.lv un mēs Jums palīdzēsim nepareizo ierakstu dzēst.

29

10. ĀTRĀ DATU LABOŠANA IZMANTOJOT GEOscan MODULI
Ja attiecīgais fails jau ir gatavots ar ADTI specifikācijas palīdzību, bet dažu iemeslu pēc tas nav
korekts (atsevišķi tā elementi neatbilst ADTI specifikācijai) ir iespējams ātri izlabot visas
kļūdas.
Tas veicams sekojoši:
1. Aktivizējam GEOscan moduli.
2. Veicam datu pārbaudi ar pogu Verify.
3. Izvēlamies elementu, kuru vēlamies labot (peles kreisais taustiņš) un aktivizējam
labošanas logu (peles labais taustiņš).
4. Noklikšķinot ar peles labo taustiņu uz nekorektā elementa līmeņa nosaukumu
(labošanas loga augšējā daļā), modulis pats atradīt tuvāko atbilstošāko līmeni.
5. Nepieciešams pārliecināties, ka izvēle ir pareiza un nepieciešams nospiest pogu
CHANGE un visi nekorektie elementi (neatkarīgi no tā skaita) tiks nomainīti uz
pareiziem (atbilstošiem ADTI specifikācijai).
6. Ātrā atlase ir iespējama pēc līmeņa nosaukuma un celles nosaukuma.
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