Muutokset 3D-Win ohjelmiston versiossa 5.7
Seuraaville sivuille on koottu tärkeimmät muutokset ja lisäykset versioissa 5.7.0 – 5.7.3.
Tarkempi lista muutoksista löytyy kotisivuiltamme tiedostosta Muutokset_3D-Win_57.txt.

Muutokset 3D-Win ohjelmiston versiossa 5.7.3
1.1 Formaatit
1. CAD-formaatit (dwg/dgn)
- Erikoisasetus CopyNetworkDrive nopeuttaa huomattavasti tiedoston lukua verkosta.
2. Muutoksia Tekla-kairausmuuntimeen
- Muunnin lukee ja kirjoittaa näytteenotoista myös RK-rivit.
- Formaatin luku antaa virheilmoituksen viallisista kairauksista.
3. Muutoksia Zetmap-muuntimeen
- Lisätty erikoisasetus ZetmapFlag ja mahdollisuus jakaa koodi kirjoituksessa lajiksi ja laaduksi.
4. Image-rasterimuunnin
- Lukee nyt oikein myös YCbCr-koodatut TIFF-kuvat.
1.2 Editointi
1. Numerointi
- Samojen pisteiden numerointi (Shift+Suorita) nimeää uudelleen myös samat viivanumerot.
1.3 Laskenta
1. Laskenta/Leikkaukset
- Korjattu viivojen ja ympyröiden leikkausten pistelaskuri nollauksen jälkeen.
2. Pinta-alan laskenta
- Suljettujen alueiden pinta-alan laskenta automaattisesti.
- Control + Sulje alue : laskee aktiivisen tiedoston sulkeutivien viivojen pinta-alat. +Shift = vain valitut.
3. Matematiikka/Editointi
- Lisätty uusi matematiikkafunktion määrittelyasetus ohittamaan korkeusmuunnos nollakoroille.
1.4 Maastomalli
1. Mittalinja
- Uusi erikoisasetus ML_width suuntaviivan pituudelle, negatiivinen arvo piirtää viivan molemmin puolin.
2. Poikkileikkausten laskenta
- Poikkileikkausten luonti shift-näppäimen kanssa lisää tasausviivan korkeuden poikkileikkauksiin.
1.5 Työkalut
1. Liitetiedosto
- Muutoksia liitetiedostojen automaattiseen liittämiseen:
- Liittäminen voidaan tehdä myös lukematta kuvia ikkunaan antamalla hakemisto ja tiedostopääte.
- Liitettävien kuvien etuliitteen isojen ja pienten kirjainten ei tarvitse enää täsmätä.
2. Kaivoviite
- Viereisten kaivoviitetekstien sijaintia siirretään kauemmas, jos ne menisivät toistensa päälle.
- Viitteet voidaan luoda ilman putken kokoa (control) tai korkeustarkkeen kanssa (alt).
- Tulkinta Alt-näppäimen kanssa kysyy teoreettiset korot tarkkeita varten.
- Tulkinta Control-näppäimen kanssa luo ominaisuuksina mitattujen putkien alkuun viivanpätkät.

Muutokset 3D-Win ohjelmiston versiossa 5.7.2
1.1 Yleistä
1. Asennuspaketti
- Lisätty asennuspakettiin ennen vain asennustikulla tai ladattavana olleita manuaaleja.
2. GDI-failure
- Korjattu pitkän yhtämittaisen käytön jälkeen ilmenevä GDI-resurssien loppumisesta johtunut virhe.
1.2 Formaatit
1. Rasteriformaatit
- Image-rasterimuunninfunktio lukee nyt myös suoraan ECW- ja JPEG2000-tiedostot.
2. EsriGrid-formaatti
- Lisätty viiva- ja koordinaattisuodatus EsriGrid-formaattiin.
3. Muunninmäärittelyt voidaan lukea myös yhteishakemistosta
- Määrittelyt luetaan yhteishakemistossa olevasta convert_common.ini -tiedostosta.
- Korvaavat aina käyttäjän omat samannimiset muunninmäärittelyt.
4. LandXml-formaatti
- Uusi asetus ”Kirjoita PVI” pystygeometrian kaarien alku- ja loppupisteiden kirjoitukselle.
1.3 Editointi
1. Lisää piste
- Pisteen lisäyksen pistenumeron kasvatus hallitsee myös osittaisen numeron (A1, A2, A3, ...).
2. Ominaisuustieto
- Ominaisuuksien editoinnilla voi nyt poistaa tiedoston kaikki ominaisuudet.
- Shift-näppäimen kanssa poistaa kaikki ominaisuudet.
- Control-näppäimen kanssa jättää alaviivalla alkavat ohjelman omat ominaisuudet.
1.4 Laskenta
1. Tarkemittaus
- Parannuksia tarkemittauksen tulostiedostoon.
- Lisätty uusi asetus vain virherajan ylittävien pisteiden kirjoittamiseksi tulostiedostoon.
- Jos tulostiedostoon kirjoitetaan kaikki pisteet, rajan ylittävät merkataan tähdellä rivin lopussa
- Lisätty XYZ-asetus määäräämään käytetäänkö raja-arvon tarkastuksessa XY vai XYZ-virhettä.
- Tulostiedoston loppuun kirjoitetaan virherajan ylittävien pisteiden määrä sekä kokonaismäärä.
2. Pinta-alan laskenta
- Sulje viiva -toiminto shift-näppäimen kanssa laskee kaikkien sulkeutuvien alueiden pinta-alat.
- Tulostiedostoon pinta-alat alueittain ja Kirjoita-toiminnolla voidaan kirjoittaa kokonaispinta-ala ruutuun.
1.5 Maastomalli
1. Mallin editointi
- Lisätty pisteiden poistaminen maastomallin editointiin:
- Poista-painike poistaa verkosta oletuksena aktiivisen hajapisteen.
- Shift-painikkeen kanssa poistaa verkosta kaikki valitut hajapisteet.
- Control-painikkeen kanssa kysyy minimikulman ja poistaa hajapisteitä tasaisilta alueilta.
2. Massalaskenta
- Uusi kallioporausten pinta-alan käsittely massalaskennassa.
- Minimikaltevuutta jyrkempien kalliolouhinnan pohjien pinta-alat summataan.
- Alat merkataan koodilla 2.2 ja listetaan sekä lista- että taulukkomuotosiin tulostiedostoihin.

1.6 Tiegeometria
1. Kopiointi
- Lisätty asetus kopiointiin ilman korkeuksia, jolloin pystygeometriasta ei välitetä.
- Kopioitatessa korkeuksien kanssa jätetään kopioimatta puuttuvan pystygeometrian osuudet.

1.7 Asetukset
1. Ohjelman käynnistys/Muut
- Lisätty erikoisasetus PointView pakottamaan Pisteen esitys -toiminnon käsittely käynnistyksessä.
1.8 Työkalut
1. Uusi aputoiminto: Laskennan apupisteet
- Mahdollistaa apuviivojen ja ympyröiden luomisen ja laskee niille leikkauspisteet.
- Viivoja voidaan siirtää sivusuunnassa ja kääntää alkupisteen ympäri.
- Kaikkiin leikkauspisteisiin voidaan tarttua Hiiri XYZ hakutavalla.
2. Muutoksia kaivoviitetoimintoon
- Sääntöjen tarkistuksia ja piirron hienosäätöä.
3. Muutoksia Sama piste -listaan
- Listasta voidaan nyt valita monta pistettä, jotka kaikki valitaan ryhmään ja viimeinen jää aktiiviseksi.
- Lisätty Poista-painike valittujen vektoritiedoston pisteiden poistamiseen.
4. Muutoksia liitetiedostojen hallintaan
- Jos pisteellä on monta liitetiedostoa, näppäin F9 avaa ne kaikki liitetiedostoikkunaan.
- Aktiivisen pisteen vaihto näyttää samalla tavalla kaikki aktiivisen pisteen liitteet.

Muutokset 3D-Win ohjelmiston versiossa 5.7.1
1.1 Yleistä
1. Asennuspaketti
- Lisätty asennuspakettiin ennen vain asennustikulla tai ladattavana olleita manuaaleja.
- Asentuvat käyttäjän asetushakemistoon Documents-alihakemistoon.
2. Parannettu rasterikuvien läpinäkyvyyttä
- Läpinäkyvyys toimii nyt kaikilla rasterikuvilla ja läpinäkyväksi käsitetään valkoiset pikselit.
- Toimii näytöllä ja Bitmap-kuvatiedostossa, ei suoraan tulostuksessa ja Metafile-kuvatiedostossa.
- Läpinäkyvän Bitmap-kuvatiedoston luonti on aika hidas, varsinkin isolla paperialueella.
- Korjattu PNG- ja TIFF-rasterikuvien kirjoituksen läpinäkyvyyden käsittely.
1.2 Formaatit
1. Luku
- Tiedostojen luku formaatilla sallii usean tiedoston avaamisen kerralla.
2. Formaatin tunnistus toimii nyt myös usealla tiedostopäätteellä
- Muuntimen asetuksiin voidaan antaa monta peräkkäistä tiedostopäätettä (*.tg.xml).
- Kaikkien päätteiden täsmääminen on vahvempi kuin vain viimeisen päätteen.
- Samojen peräkkäisten päätteiden kesken pätee normaalit säännöt (lyhyempi nimi on vahvempi).
- LandXML-muuntimien oletuspäätteissä on nyt mukana myös tyyppikohtaiset päätteet (*.mm.xml).
3. Lisätty tuki pakatulle LAZ-keilausformaatille
- LAS-muunnin tunnistaa ja lukee LAZ-tiedostot automaattisesti.
- Kirjoitus käyttää LAZ-pakkausta, jos tiedostolle annetaan päätteeksi *.laz.
4. Parannuksia LandXML-formaatin kirjoitukseen
- Vaakageometriapisteiden Z-koordinaateiksi kirjoitetaan pelkkä nolla.
- Tiegeometrioiden ja maastomallien kirjoitus käyttää alkuperäistä luettua nimeä, jos mahdollista.
5. Tielaitos-formaatti
- Uusi LIVI:n ohjeiden mukainen Tielaitos-formaatti (yksinkertaistettu versio Geonic-formaatista).
6. Rasteriformaatit
- Bitmap-kuvatiedosto voidaan tallentaa koordinaatteineen kaikissa ohjelman tukemissa
rasteriformaateissa.

1.3 Editointi
1. Lisäyksiä viivatyökalujen reunakivitoimintoon
- Shift-näppäimen kanssa käsittelee vain valitut taiteviivat.
- Control-näppäimen kanssa jättää alkuperäisen mitatun yläreunaviivan poistamatta.
1.4 Laskenta
1. Tarkemittaus
- Uusi tarkemittausasetus ”Käytä Z etumerkkiä” käyttää Z-virheen etumerkkiä yhdistetyn vektorin
etumerkkinä.
2. Teollisuusmittaus
- Korjattu teollisuusmittauksen koordinaatiston asetuksen laskentaa.
1.5 Maastomalli
1. Korkeusvärjäys
- Maastomallin asetusten korkeusvärjäys toimii nyt myös neliöverkon kanssa.
- Värjäyksen väriasteikko voidaan näyttää otsikkotiedoston COL-määrityksellä.
- Asennuspakettiin lisätty uusi 3d_project.tit, jossa mukana maastomallin värjäyksen väriasteikko.
2. Mallin alueet
- Aluevärityksen tallennus elementtilistaan tehdään erillisellä painikkeella.
- Lisätty asetus erillisten alueiden maalaukseen eri väreillä.
3. Kolmiointi
- Kolmioinnin jälkeen tarkistetaan mallin alueiden ja aukkojen määrä.
- Varoitus annetaan, jos löytyy aukkoja tai alueita on enemmän kuin yksi.
- Alueista erotellaan erikseen yksittäiset kolmiot.
- Reunaviivojen hakutyökalu voidaan käynnistää suoraan.
4. Massalaskenta
- Nopeutettu poikkileikkausmassalaskentaa poistamalla pinnoista samalla suoralla olevia pisteitä.
- Korjattu poikkileikkausmassalaskennan käyttäytymistä kaarteissa.
1.6 Työkalut
1. Uusi aputoiminto LandXML tiedostojen purkamiseen ja yhdistämiseen
- Kysyy tiedoston ja purkaa sen alihakemistoon, jolla alkuperäisen tiedoston nimi ilman päätettä.
- Kukin tiegeometria ja maastomalli muodostaa oman LandXML-tiedostonsa.
- Tiedostojen päätteissä mukana tyyppi (esim. *.mm.xml tai *.tg.xml).
- Alt-näppäimen kanssa yhdistää monta LandXML-tiedostoa yhteen.
- Yhdistettäessä kysyy ensin yhdistettävät tiedostot ja sitten tulostiedoston nimen.
- Tiedostot yhdistetään aakkosjärjestyksessä ja otsikkotiedot otetaan ensimmäiseltä tiedostolta.
2. Muutoksia liitetiedostoikkunaan
- Ikkuna näyttää joko vain aktiivisen liitteen tai kaikki ladatut liitteet mosaiikkina.
- Liitetiedostot voidaan avata ikkunaan valikkotoiminnolla tai raahata resurssienhallinasta.
- Tiedot-toiminto näyttää aktiivisen liitetiedoston tiedot (nimi, koko).
- Valokuvien Exif-tiedot (kuvausaika, sijainti, suunta, jne.) näytetään, jos ne löytyvät.
- Editointitoiminnolla voidaan aktiivinen liitetiedosto liittää aktiivisen pisteen ominaisuudeksi.
- Ominaisuuden nimilista näyttää kymmenen viimeksi käytettyä liiteominaisuuden nimeä.
- Automaattitoiminnolla voidaan kaikki liitekuvat liittää pisteisiin pistenumeron mukaan.
- Muille liitetiedostoille kuin valokuville käytetään vakiokuvaa, jossa 3D-logo.

Muutokset 3D-Win ohjelmiston versiossa 5.7.0
1.1 Yleistä
1. 64-bittinen versio
- Alustava versio, jossa ei vielä ole mukana symbolieditori eikä asiakaskohtaiset DLL-tiedostot.
- Saatavilla beta-versio, jota voi ajaa 32-bittisen rinnalla. Toimii vain haspilla tai verkkolukolla.
- 64-bittinen versio on ladattavissa suojatulta kotisivultamme.
- Vaatii 64-bittisen Windows 7 -käyttöjärjestelmän, ei kokeiltu Vistassa.
- Käyttää enemmän muistia, mutta pystyy myös hyödyntämään kaiken muistin.
- Kannattaa kokeilla, jos koneessa on yli 4GB muistia.
2. Käyttöoikeuksien hallinta
- Asetuksia ei enää kirjoiteta Virtual store -hakemistoon, vaan suoraan ohjelmahakemistoon.
- Kirjoitus vaatii Järjestelmävalvojan oikeudet.
3. Optimoitu muistinkäyttöä
- 32-bittisessä versiossa muistinkulutus pienentynyt yli 10 %.
4. Tiedoston avaus
- Tiedostoavauksessa käytössä Windows Vista/7 -tyyppinen ikkuna.
1.2 Piirto
1. Uudet kooditiedostot
- code_57.dat, bore_57.dat, import_57.dat ja system_57.dat.
- Muutoksia ja lisäyksiä symboleihin ja viivatyyppeihin.
- Kairauskoodit ja -symbolit uusittu kokonaan.
- code_57.dat-kooditiedostossa on mukana myös kairaussymbolit.
- Tiedostossa bore_57.dat on vain uudet kairasymbolit, tiedostossa system_57.dat kaikki systeemikoodit
ja tiedostossa import_57.dat vain uudet tai muuttuneet systeemikoodit version 5.6 jälkeen.
- ohjelman toiminnan kannalta on tärkeää, että ns. Systeemikoodit on päivitetty uuden version mukaisiksi.
Näitä tarvitaan mm. massalaskennassa, kairapisteissä ja tiedoston tarkistuksessa.
Kooditiedosto jakaantuu kahteen osaan: käyttäjän omat koodit ja systeemikoodit.
1. Jos olet aiemmin käyttänyt kooditiedostoa code_56.dat (tai aikaisempaa) etkä ole lisännyt tai
muuttanut koodeja, voit ottaa käyttöön uuden code_57.dat kooditiedoston sellaisenaan.
2. Jos haluat päivittää vain systeemikoodit, luo Tuonti-toiminnolla tiedosto system_57.dat kohdassa
Asetukset/Koodit.
3. Jos olet tehnyt muutoksia myös systeemikoodeihin, voit lukea Tuonti-toiminnolla vain uudet tai
muuttuneet koodit tiedostosta import_57.dat.
1.3 Tiedosto
1. Elementtilista
- Piilossa-rastin valinta control-näppäimen kanssa piilottaa muut tiedostot.
- Käytössä-rastin valinta control-näppäimen kanssa poistaa Käytössä -rastin muilta tiedostoilta.
- Lisätty elementtilistan tiedostokohtaiseen pikavalikkoon uusi toiminto tiedoston jakoon koodeittain.
2. Sarjamuunnos
- Toimii nyt muillakin tiedostotyypeillä kuin vektoritiedostoilla. Esimerkiksi rasterikuvien koordinaatistomuunnos KKJ -> GKn.
1.4 Formaatit
1. Yleistä
- Lisätty suora koordinaattijärjestelmämuunnos (KKJ - Euref GK-UTM) formaatinmuuntimiin.
- Formaatinmuuntimen Sisällys-toiminto kirjoittaa valitun sisällön lokitiedostoon.
2. Uusi muunnin Dxf2
- Lisätty Dxf2 -kirjoitusfunktio käyttäen Dwg2-muuntimen toiminnallisuutta. Tämä tekee saman kuin
Dwg2-muunnin kirjoittaessaan dxf-päätteisen tiedoston, mutta on helpommin käytettävissä.

3. Exif-muunnin
- Lukee JPG-kuvista koordinaattien lisäksi myös mahdolliset suunnan, GPS-moodin, satelliittien määrän
ja DOP-arvon. EXIF-muuntimella voidaan lukea gps-kameralla tai täkymetrillä otettuja kuvia. Kuvan
koordinaateista tehdään hajapiste vektoritiedostoon ja sen ominaisuustietona on linkki valokuvaan.
Toiminnolla Työkalut/Näytä liite voidaan katsoa pisteillä olevia liitetiedostoja.
4. Geonic-muunnin
- Lisätty Geonic-muuntimeen erikoisasetus GtFlag=1 jättämään Z-kenttä tyhjäksi nollakorkeuksilla.
Tämä on tarpeellinen mm. Trimblen käyttäjille.
5. Mapinfo-muunnin
- MapInfo kirjoituksessa koordinaattijärjestelmä valitaan muunninkohtaisten asetusten listalta.
1.5 Zoomaus
1. Zoomaus aktiiviseen pisteeseen.
- Lisätty valikkotoiminto ja työkalupainike zoomaamiselle aktiiviseen pisteeseen.
2. Tekstien kääntö
- Uusi 3D-zoomausasetus tekstien käännölle 3D-näkymässä.
1.6 Editointi
1. Tiedoston tarkastus
- Hae-painikkeella voidaan listassa oleva virhe valita osoittamalla sitä näytöltä hiirellä.
- Raporttiin kirjoitetaan tarkastukseen käytetyt asetukset.
- Raporttipainike shift-näppäimen kanssa kirjoittaa raporttiin kaikki listassa olevat virheet.
- Lisätty koodien ja pintatunnuksen tarkistus ohjaintiedostolla. Jos ohjaintiedostoa ei anneta, käytetään
kooditiedoston uusia tyyppi- ja pintamäärittelyjä.
- Lisätty Korjaa-toiminto, jolla voidaan korjata useimmat virheet.
2. Tiedoston yhteenveto
- Tekee vain yhteenvedon. Poistettu vanhat tarkistusasetukset. Ryhmä-toiminto ja samalla suoralla
olevien pisteiden haku siirretty viivatyökaluihin. Muut toiminnot siirretty Aputoimintoihin.
3. Editoi piste
- Piste-editointi ei salli viivapisteiden kenttien T1-T3 editointia.
4. Editoi viiva
- Viivaeditointi ei salli pistenumeron T4 editointia.
- Ctrl+Katkaise -toiminto jakaa aktiivisen viivaosion kahteen osaan.
5. Numerointi
- Numeroi uudelleen pisteet, joilla on sama pistenumero (Shift+Suorita) (15 -> 15_1, 15_2, 15_3, …).
6. Pisteiden sorttaus
- Käyttää uutta pilkulla erotettua formaattia (T3,-T4,X,Y,DIA).
- Osaa järjestää pisteitä ja viivoja myös ominaisuuksien mukaan.
- Optioilla teksti ($), numeerinen (#) ja absoluuttiarvo (|) voidaan vertailujärjestystä vaihtaa.
7. Viivatyökaluihin lisätty neljä työkalutoimintoa
- Uusi toiminto viivojen kulkusuunnan kääntämiseen lasku- tai noususuuntaan.
- Tiedoston yhteenvedossa ollut ryhmämittauksen tulkkaus on nyt täällä.
- Tiedoston yhteenvedossa ollut samalla suoralla olevien pisteiden etsintä on täällä.
- Uusi toiminto mitattujen reunakivien käsittelyyn Livin mittausohjeen mukaan.
1.7 Laskenta
1. Geodeettinen laskenta, taiteviivalaskenta ja tiegeometrian linjalaskenta
- lisätty tarkkeiden luonti pisteen ominaisuuksiksi.
- lisätty laskentatulosten talletus pisteen ominaisuuksiksi.

2. Helmert-laskenta
- Lisätty affiinisen muunnoksen laskenta.
- Vastinpisteiden määrällä ei ole enää ylärajaa.
- Lisätty residuaalitarkkeiden luonti pisteen ominaisuuksiksi.
- Hakutoiminto shift-näppäimen kanssa hakee automaattisesti kaikki vastinpisteet.
3. Matematiikkapaketti
- Poistetuista määrittelyistä annetaan virheilmoitus, mutta ne jäävät listaan. Korvaa tämä funktio uusilla
laskentakaavoilla, yleensä Zone-funktiolla.
4. Rasterikuvien kääntö
- Toimii Helmertin, affiinisen muunnoksen ja koordinaattijärjestelmän vaihdon kanssa.
- Koordinaattijärjestelmän vaihto tehdään oletuksena nopealla affiinisella muunnoksella.
- Tarvittaessa voidaan kuitenkin tehdä hitaampi tarkka muunnos kaikille kuvan pikseleille.
- Toimii myös sarjamuunnoksessa.
5. Tarkemittaus
- Tarkkeiden laskennan valintapainikkeella voidaan valita teoreettiset pisteet, joille löytyy mitattu vastine.
1.8 Maastomalli
1. Uusi maastomallien piirron asetustoiminto
- Löytyy valikosta Maastomalli/Asetukset ja vaikuttaa kaikkiin näkyviin malleihin.
- Voidaan valita kolmioiden maalaus jyrkkyyden mukaan tai korkeuden liukuvärjäys.
- Yleinen asetus maastomallin taiteviivojen piirrolle.
2. Poikkileikkausmassalaskenta
- Käsittelee paremmin jyrkissä mutkissa päällekkäin menevät leveät poikkileikkaukset.
- Laskenta ei enää rajoitu alkuperäisen poikkileikkauksen leveyteen, jos pintojen jatkoja käytössä.
- Laskenta nostaa maalajien lisäksi myös tien rakennepinnat oikeaan järjestykseen.
- Korjauksia poikkileikkaus- ja ruutumassojen pintojen valintaan:
- Molemmat toimivat nyt samalla tavalla ja käyttävät massojen nimiä.
- Nimiavaruuden KA kaikki massat voidaan valita joko KA:* tai vain KA:.
- Kaikkien nimiavaruuksien kalliomassat voidaan valita joko *:2 tai vain :2.
- Kaikkien nimiavaruuksien kaikki massat voidaan valita joko *:* tai vain :.
3. Poikkileikkausmassalaskennan pintojen jatkaminen
- Poikkileikkausmassalaskennassa päälle/pois asetus pintojen jatkoille.
- Erilliset jatkoasetukset rakennepinnan 11 täytölle ja kaivulle.
- Kolme vapaata kenttää muille pinnoille.
- Erilliset kanaalien jatkoparametrit:
- Reunan kaltevuus kalliossa, kalliohyllyn leveys ja reunan kaltevuus maassa.
- Voidaan käyttää vakiokaltevuuden sijasta rakennepinnoille, joilla on nimiavaruus (esim. KA:11).
- Jatkettava kanaali valitaan listasta, arvo *:11 laskee kaikki kanaalit.

- Kaikkien kanaalirakennepintojen ylimääräiset jatkeet siivotaan automaattisesti.
4. Parannuksia LandXML-mallien lukuun
- Viallisista malleista luodaan elementtilistaan vektoritiedosto, jossa virheiden sijainnit pistesymboleina.
- Sisältölista näyttää myös pintojen yhdistelmänimen kuten tiegeometriat.

1.9 Tiegeometria
1. Lukeminen
- Useita parannuksia tiegeometrioiden lukuun.
- Tangeerauksen korjauksille ei kysytä erikseen lupaa ja virheistä ilmoitetaan lokitiedoston kautta.
2. Kirjoitus
- Tiegeometrioiden kirjoitus pyrkii eliminoimaan liian lyhyet suoranpätkät kaarien välistä.
3. Piirto
- Tiegeometrian piirto maalaa erikseen alusta ja lopusta osat, joista puuttuu pystygeometria.
Jos pystygeometria puuttuu kokonaan, maalausta ei tehdä.
- Valittujen pisteiden poiminta osaa poimia myös tiegeometriapisteet.
- Kaarien keskipisteet näkyvät ruudulla ja ovat poimittavissa hiirellä.
4. Linjalaskenta
- Ei laske enää pystygeometrian korkoa asetusten A-etäisyysrajan ulkopuolelta.
5. Uusi taiteviivojen muunnos tiegeometrioiksi
- Muuntaa geometriat suoraan elementtilistaan.
- Asetukset alkupaalun kysymiselle, vain valittujen viivojen muuntamiselle ja GT-matematiikan käytölle.
6. Tierakenne
- Siirretty tierakennetoiminnot laskentavalikosta tiegeometriavalikkoon.
1.10 Asetukset
1. Lisätty koodiasetukset koodin tyypille ja sallituille pinnoille koodikirjastoon.
- Tyyppiasetuksella voidaan määrätä onko koodi käytössä pisteille ja/tai viivoille.
- Pinta-asetuksilla määrätään mitkä pinnoista 1, 2 ja 9 ovat sallittuja pinnoille ko. koodilla.
- Jos asetuksia ei ole määrätty, kaikki tyypit ja pinnat katsotaan sallituiksi.
- Asetuksia käytetään vain tiedoston tarkistukseen eikä esimerkiksi piirtoon yms.
1.11 Työkalut
1. Hakutapa koodeilla ja ominaisuuksilla
- Haussa oleva tähti korvaa nyt monta merkkiä seuraavina yhdistelminä: *, *abc, abc*, *ab*, ab*cd.
- Kysymysmerkki korvaa edelleen yhden merkin (A??D), mutta ei toimi toistaiseksi tähden kanssa.
- Pienempiä ja isompia arvoja voidaan hakea merkeillä < (<1000) ja > (>KP10).
- Hakuehto voidaan muuttaa käänteiseksi merkillä ! (!100-200).
- Oletuksena pieniä ja isoja kirjaimia ei erotella, mutta tämä voidaan muuttaa merkillä | (|aBc).
- Lainaus- tai heittomerkeillä voidaan erikoismerkkien käsittely poistaa ("AB-CD").
2. Uusi toiminto Näytä liitetiedosto
- Avaa ensimmäisen pisteen ominaisuustiedoista löytyneen liitetiedoston. Pikatoiminto F9.
- Shift-näppäimen kanssa näyttää kaikki löytyneet liitteen valintalistassa.
- Liitteitä etsitään tiedoston hakemistosta ja aktiivisen projektin hakemistosta.
- Rasterikuvat näytetään ohjelman omassa liiteikkunassa ja muut liitteet päätteen mukaisella ohjelmalla.
3. WMS/WFS-yhteys
- WMS-toiminnon Zoom-painike shiftin kanssa zoomaa automaattisesti pienimittakaavaisimpaan
karttatasoon.
- Lisätty Näytä-painike WMS/WFS-asetuksiin palvelun asetustiedoston näyttämiseen.
4. Lisätty kolme uutta toimintoa aputoimintoihin
- Tiedoston yhteenvedossa ollut määrittelemättömien pisteiden korjaus.
- Epäonnistuneen mallien yhdistämisen virheiden sijaintien hakemiseen.
- Muiden kuin 3D:n laskemien korkeuskäyrien kulkusuunnan kääntäminen kolmioverkon avulla.

