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Viime vuosina ECDIS –laitteet ovat yleistyneet laivojen komentosilloilla. 

Uudisrakennuksiin ne tulevat pakollisiksi lähivuosina aluksen tyypin ja koon 

mukaan. Myös joihinkin suomalaisiin vanhoihin aluksiin on hankittu ECDIS –

laitteet. 

 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli kääntää Transaksen Navi-Sailor 3000 – 

käyttöohje suomeksi ja tarjota opiskelijoille suomenkielinen ohjekirja ECDIS:n 

käytön opiskelua varten koulun simulaattorissa. 

 

Käyttöohjetta kääntäessä olen pyrkinyt pitämään ohjeen mahdollisimman 

samanlaisena kuin alkuperäinen. Vaikka ohjeessa on hyvin paljon toistoja, on 

koko ohje suomennettu sellaisenaan. 
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In recent years, the ECDIS equipments have become more popular on vessels 

bridges. In coming years they will be mandatory for new buildings by vessels 

type and size. Some of the old Finnish vessels have been acquired ECDIS 

equipment. 

 

The purpose of this thesis was produce a Finnish translation of Transas Navi-

Sailor 3000 user manual and provide manual for studying ECDIS in simulator 

training. 

 

During the translation I have tried to keep the manual close as possible to the 

original. Although this manual has very a lot of repetitions, all of the 

instructions is kept as they was.  
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1 JOHDANTO 

 

 

ECDIS (Electronic Chart Display and Information System) –laitteet ovat vauhdilla 

yleistymässä laivojen komentosilloilla. ECDIS:t tulevat pakollisiksi portaittain, ensin 

uudisrakennuksiin, sen jälkeen jo olemassa oleviin aluksiin, aluksen koon ja tyypin 

mukaan. Osalla suomalaisista vanhoista kauppa-aluksista on jo asennettuna ECDIS –

järjestelmä. ECDIS:n pakollisuusvaatimukset on määritelty SOLAS:n (Safety of Life 

at Sea ) kohdassa V 19/2.1. 

 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli kääntää Transaksen Navi-Sailor 3000 – käyttöohje 

suomeksi ja tarjota opiskelijoille suomenkielinen ohjekirja ECDIS:n käytön opiskelua 

varten.  

 

 

2 ELEKTRONINEN KARTTA 

 

 

Elektroninen kartta on tietokonepohjainen kartta. Elektronisia karttoja näkee käytettä-

vän tietokoneissa, älypuhelimissa, tablet – tietokoneissa, GPS – laitteissa sekä erityi-

sissä karttalaitteissa, kuten esimerkiksi karttaplottereissa. Kartta-aineisto on tallennet-

tuna joko laitteen omaan muistiin tai se voi olla esimerkiksi muistikortilla, kovalevyllä 

tai USB – massamuistilla. Nykyään tarjolla on valtava määrä erilaisia karttasovelluk-

sia tietokoneille ja mobiililaitteille. Kartta-aineistoakin on saatavilla lukuisista lähteis-

tä, harrastajien ilmaisista kartta-aineistoista aina ammattimerenkulun hyväksyttyihin 

karttoihin. 

 

 

2.1 ECDIS 

 

 

ECDIS on järjestelmä, joka välittää käyttäjälle karttakuvaa sekä tietoa siihen kytke-

tyistä laitteista. Usein kuulee puhuttavan ECDIS:sestä, vaikka tarkoitetaan tietokonet-

ta, johon on asennettu elektroninen kartta. ECDIS –laitteessa ei ole avointa käyttöjär-
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jestelmää, eikä sitä voi käyttää muuten kuin ECDIS:nä. Kuten tavalliset kotitietoko-

neet, ECDIS koostuu keskusyksiköstä, johon on kytketty näyttölaite ja hallintapaneeli. 

Lisäksi ECDIS:een voi olla kytkettynä erillinen hiiri ja näppäimistö, jotka ovat hyö-

dyllisiä esimerkiksi reittisuunnitelmaa tehdessä. Muista kuin hyväksytyistä EC-

DIS:sestä käytetään lyhennettä ECS (Electronic Chart System). 

 

ECDIS –järjestelmässä yleensä on kytkettynä vähintään paikannus- ja kompassitieto, 

mutta useasti järjestelmässä on kytkettynä esimerkiksi kaksi GPS –laitetta, kaksi tai 

useampia kompasseja, kaikuluotain, tuulimittari, laivan hälytysjärjestelmä, AIS, tutka 

sekä monia muita sensoreita ja laitteita. Mikäli tutka on kytkettynä ECDIS:een, voi 

näyttötilan valita siten, että ruudulla näkyy yhtä aikaa tutka- ja karttakuva. 

 

 

Kuva 1. Yhdistetty tutka- ja karttakuva (Multipilot 1100 Operating Instructions, SAM 

Electronics). 
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2.2 ENC JA RNC 

 

 

ECDIS:ssä voidaan käyttää monenlaisia kartta-aineistoja, mutta ainoastaan viralliset 

IHO:n (International Hydrographic Office) hyväksymät aineistot käyvät navigointiin. 

Virallisia karttoja on kahta tyyppiä, vektorikarttoja ja rasterikarttoja. Vektorikartoista 

käytetään lyhennettä ENC (Electronic Navigational Chart) ja rasterikartoista RNC 

(Raster Navigational Chart).   

 

ENC –vektorikartat muodostetaan digitaalisesti objektien (pisteet, viivat, alueet, jne.) 

sijaintitietojen perusteella. Tämän takia vektorikartat ovat vapaasti skaalattavissa, kun 

taas rasterikartat ovat skannattu tai digitoitu kuva paperikartasta, jolloin rasterikartan 

skaalaaminen rajoittuu kuvan resoluutioon. Yksittäistä ENC –karttaa kutsutaan soluk-

si. Ne on jaettu kuuteen eri mittakaavatasoon: Overview, General, Coastal, Approach, 

Harbour ja Berthing. 

 

 

ECDIS:n kartta-aineisto on tallennettuna keskusyksikön kovalevylle. Päivitykset ja 

kartat saa ladattua Internetin kautta tai tilattua CD-levyillä. Toisissa järjestelmissä li-

senssit tulee tilata etukäteen halutulle alueelle, toisissa järjestelmä tallentaa kuljetun 

reitin, jonka mukaan käytetyistä kartoista laskutetaan jälkeenpäin. 

 

 

3 ECDIS JA LAINSÄÄDÄNTÖ 

 

 

Heinäkuusta 2002 uusien SOLAS –määräysten myötä alusten on ollut mahdollista 

luopua paperikarttojen käytöstä kokonaan, mikäli aluksella on käytössään tyyppihy-

väksytty ECDIS ja sen lisäksi varmennusjärjestely. Varmennusjärjestelyksi hyväksy-

tään joko paperikartat koko matkan ajaksi tai toinen ruorimerkitty elektroninen meri-

karttajärjestelmä. Sama koskee myös muuta pakollista kirjallisuutta. Ne voivat myös 

olla digitaalisina, mikäli ne ovat varmennettuina, esimerkiksi asennettuna kahdelle eri 

tietokoneelle.  
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ECDIS tyyppihyväksynnän antaa IEC (International Electrotechnical Commission). 

ECDIS -laitteen vaatimustasot ovat tarkemmin määritelty IMO:n (International Mari-

time Organization) päätöslauselmassa A.817(19).  

 

 

4 NAVI-SAILOR 3000 KÄYTTÖOHJEEN SUOMENNOS 

 

 

Aihetta valitessani työskentelin aluksella, jossa oli käytössä Transaksen Tsunamis –

karttaohjelma. Helpotti huomattavasti kääntämistyötä kun pystyi kokeilemaan itse oh-

jelmalla toimintoja, jotka mahdollisesti suoraan ohjeesta eivät selvinnyt. Tsunamis on 

pitkälti samankaltainen kuin Navi-Sailor, mutta se ei ole hyväksytty ECDIS –laite, 

vaan se on tietokoneelle asennettava ohjelma. 

 

Kääntämistyössä pyrin säilyttämään ohjeen alkuperäisen ulkoasun kuvineen, jotta siitä 

tulisi mahdollisimman paljon samannäköinen kuin alkuperäinen. Lisäsin kuitenkin 

kappalenumeroinnin helpottamaan tarvittavan kohdan löytämistä. Tämän kaltaisen oh-

jeen kääntäminen suomeksi on melko haastavaa ohjeessa esiintyvien lukuisten termien 

takia. Tietokonesanasto yhdistettynä merenkulun sanastoon oli ajoittain vaikea saada 

muokkautumaan täysin suomenkielisiksi lauseiksi. Joissakin kohdissa on tarkoituksel-

la jätetty vierasperäisiä termejä tekstiin sen lukemisen helpottamiseksi.  

 

Mielestäni alkuperäinen ohjekirja voitaisiin tehdä huomattavasti suppeammaksi, koska 

siellä monet samankaltaiset toimenpiteet on selitetty yhä uudestaan ja liian perusteelli-

sesti. Kun joku toimenpide on aiemmin selitetty jossain vaiheessa ohjetta, mielestäni 

riittäisi jos siihen viitattaisiin, eikä selitettäisi koko toimenpidettä uudestaan. 

 

 

5 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

 

Opinnäytetyön suomennoksen tekemistä hankaloitti se, kun vaihdoin töihin toiselle 

laivalle, jossa ei ollut Transasin karttaohjelmaa vaan SAM Electronicsin ECDIS –
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laitteet. Tämän vuoksi en voinut tarkistaa käyttöohjeen epäselviä kohtia itse ohjelmas-

ta.  

 

Merkittävin ero Transasin ja SAM –laitteiden välillä on varmasti SAM Electronicsin 

järjestelmässä, jossa automaattiohjaus on integroituna tutka ja ECDIS –järjestelmään. 

Lähes kaikki navigointiin ja ohjailuun liittyvät toimenpiteet voidaan tehdä yhdestä pa-

neelista. Esimerkiksi kaikki kurssimuutokset näkyvät välittömästi näyttölaitteella, eikä 

tarvitse erikseen käyttää EBL:ä (Electronic Bearing Line) seuraavan käännöksen 

suunnitteluun. 

 

ECDIS:n suurimpana positiivisena asiana voisi mainita karttojen ylläpitämisestä ja 

päivittämisestä aiheutuvan työmäärän pudonneen murto-osaan paperikarttoihin verrat-

tuna. Myös se on mainittava, että huomattavasti vähemmän kertyy kulkemista ohjailu-

paikalta karttapöydälle, kun lähes kaikki informaatio on saatavilla yhdestä näyttölait-

teesta. Tämä lisää turvallisuutta etenkin vilkkaasti liikennöidyillä ja ahtaimmilla vesi-

alueilla. 

 

Heikkoudet ovat tietokonemaisuudessa, eli aika-ajoin ECDIS saattaa kaatua ilman mi-

tään syytä ja kone on käynnistettävä uudelleen. Toinen heikkous on päivitysten lataa-

minen Internetin kautta. Vaikka monilla laivoilla onkin nykyään satelliitin kautta In-

ternet-yhteys läpi liikennealueen, se on liian hidas isojen päivitystiedostojen lataami-

seen. Viikoittain ilmestyvät päivitys CD:t saadaan monesti laivalle vasta pari viikkoa 

ilmestymisensä jälkeen. 
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1. Käynnistäminen ja säätäminen 

1.1 NS graafisen kokoonpanon säätäminen 

1.1.1 Uuden NS käyttäjäprofiilin luominen 

   

 Käynnistä "System 

Configuration Utility" 

valitsemalla se päävalikosta. 

 
 Ohjelman käynnistyttyä, 

kirjoita säädöille haluamasi 

nimi Create New 

Configuration – kenttään. 
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 Paina Create –nappia. 

 
  

 Presentation Settings –

välilehdellä, Units -ryhmästä 

valitaan käytettävät 

mittayksiköt. 

 
 Valitse Skins – välilehti 

vaihtaaksesi ohjelman 

käyttämää ulkoasuteema. 
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 Valitse haluamasi teema 

Select Skin Theme –

ikkunasta ja paina Use Skin –

valintaruutu aktiiviseksi. 

 
 Paina OK –painiketta User 

Configuration –ikkunan 

oikeasta alaosasta. 

  

 Ohjelman aloitusikkuna 

ilmestyy. Uuden käyttäjän 

luominen on nyt valmis. 

 
 Paina Exit-nappia 

poistuaksesi ohjelmasta. 

 

1.1.2 Olemassa olevan käyttäjäprofiilin muokkaaminen 

   

 Käynnistä "System 

Configuration Utility" 

valitsemalla se päävalikosta. 
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 Ohjelman käynnistyttyä, 

paina painiketta Select 

User Configuration -

ryhmässä. Valitse listasta 

muokattavan käyttäjäprofiilin 

nimi. 

 
 Paina Edit –painiketta. 

 

 Presentation Settings –

välilehdellä, Units -ryhmästä 

valitaan käytettävät 

mittayksiköt.. 

 



   

5 

 Valitse Skins – välilehti 

vaihtaaksesi ohjelman 

käyttämää ulkoasuteema. 

 

 Valitse haluamasi teema 

Select Skin Theme –

ikkunasta ja paina Use Skin –

valintaruutu aktiiviseksi. 

 

 Paina OK –painiketta User 

Configuration –ikkunan 

oikeasta alaosasta. 

  

 Ohjelman aloitusikkuna 

ilmestyy. Käyttäjöprofiilin 

muokkaaminen on nyt 

valmis. 

 
 Paina Exit-nappia 

poistuaksesi ohjelmasta. 
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1.1.3 Käyttöliittymän asetukset 

   

 Käynnistä "System 

Configuration Utility" 

valitsemalla se päävalikosta. 

 
 Ohjelman käynnistyttyä, 

valitse Service – välilehti, 

paina General Settings -

painiketta 

 
 General –välilehdessä 

voidaan asettaa vahtien 

lukumäärä Watch 

Organization –ryhmässä. 
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 Vahtien päättymisajat 

voidaan asettaa End of 

Watch –kentässä, 

valitsemalla ensin vahdin 

numero List of Watches -

ikkunassa, jonka jälkeen 

päättymisaikaa voidaan 

muuttaa. 

 
  

 Määritä verkkoasetukset ja 

työaseman nimi Network 

State -ryhmässä. 

 
 Avaa Advanced Databases –

välilehti. 
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 Collections –ryhmässä 

valitaan käytettävät 

merikarttaformaatit (jos 

laivan kokoelmassa). 

 
 Valitse tietokannat Databases 

–ryhmästä, joidenka sallitaan 

käyttää vuorovesi- ja 

ilmastotietokantoja. 

 
 User Ship Contour –

ikkunasta valitaan laivan 

ääriviivan muodot. 
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 Avaa  Fall Back Modes –

välilehti. 

 On Fall Back Modes page 

which will open up, set an 

automatic switch to DR 

mode as required by 

checking Automatic Change 

to DR checkbox. 

 

 

   

 Paina OK –painiketta 

Service General Settings –

ikkunan oikeasta alaosasta. 

Ohjelman aloitusikkuna 

ilmestyy. Käyttöliittymän 

muokkaaminen on nyt 

valmis. 

 Paina Exit-nappia 

poistuaksesi ohjelmasta. 
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1.2 Navi-Sailorin käynnistäminen ja sulkeminen 

1.2.1 Navi-Sailorin käynnistäminen 

   

 Käynnistä Navi-Sailor 

valitsemalla se päävalikosta. 

 
 NS 3000 latausikkuna 

avautuu. 

 
  

1.2.2 Navi-Sailorin sulkeminen 

   

 Avaa Config –paneeli 

valitsemalla se Tasks List 

valikosta. 

  

 Valitse General –välilehti 

Config –paneelista. 
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 Paina Exit –painiketta 

paneelin oikealta puolelta tai 

käytä 

pikanäppäinyhdistelmää 

<Alt>+<X>, jonka jälkeen 

vahvistusikkuna aukeaa. 
 

 Paina Yes –painiketta 

sulkeaksesi ohjelman. 
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2. Merikarttojen kokoelmien käsittely 

2.1 Lisenssien asentaminen 
   

 Avaa "Chart Manager" –

ohjelma päävalikosta. 

 
   

 Valitse ylävalikosta View, sen 

jälkeen Format –alavalikosta 

voit valita haluamasi 

karttaformaatit. Ruudussa 

näkyy valitsemasi formaatin 

asennetut kartat. 

 
 Valitse ylävalikosta Chart, 

License.  

 
 Asenna lisenssit ulkoiselta 

muistilta tai syötä lisenssit 

manuaalisesti. 
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2.1.1 Lisenssien asentaminen ulkoselta muistilta 
 

 Add License –ikkunassa 

valitse Directory –

valintaruutu. 

 

 Paina  painiketta 

tekstikentän oikealla 

puolella.Valitse kansio, jossa 

lisenssit ovat. 

 
   

 Valitsemasi kansiopolku 

näkyy nyt tekstikentässä. 
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 Paina ОК -painiketta 

vahvistaaksesi lisenssien 

asentamisen. Asennusloki 

ilmestyy ruudulle. 

 
 Sulje ikkuna. Lisenssien 

asentaminen on valmis. 

  

  

2.1.2 Lisenssien asentaminen manuaalisesti 

   

 Add License –ikkunassa 

valitse Items of permit –

valintaruutu. 
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 Syötä Value –tekstikenttään 

sovittimen numerosarja. 

 
 Paina Set –painiketta 

vahvistaaksesi numerosarjan. 

Lisenssi lisätään yllä olevaan 

ikkunaan. 

 
 Syöttääksesi useampia 

lisenssejä, toista edellinen 

menettely. 

  

 Paina ОК -painiketta 

vahvistaaksesi lisenssien 

asentamisen. Asennusloki 

ilmestyy ruudulle. 

 
 Sulje ikkuna. Lisenssien 

asentaminen on valmis. 
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2.2 Merikarttojen asentaminen 

2.2.1 Levyltä etsiminen 

   

 Käynnistä "Chart Manager" 

valitsemalla se päävalikosta. 

 
 Avaa ylävalikosta View- 

valikko. 

  

 Valitse Format –alavalikko ja 

sieltä haluamasi 

karttaformaatit. Ruudussa 

näkyy aiemmin asennetut 

kartat. 

 

 Laita asemaan CD-levy, jossa 

kartta-aineisto on ja valitse 

ylävalikosta Chart, Scan 

Drive. 
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 Valitse CD-aseman polku ja 

paina OK. 

 
 Etsinnän jälkeen ruutuun 

ilmestyy pistekatkoviivalla 

CD-levyltä löytyneiden 

karttojen ääriviivat.  

 
 Table –välilehdessä löydetyt 

kartat näkyvät taulukkona. 
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2.2.2 Karttojen valitseminen 

   

 Etsinnän jälkeen kaikki 

lisensoidut kartat ovat 

oletusarvoisesti valittuna 

(karttojen ääriviivat ovat 

merkattu punaisella 

pistekatkoviivalla). 

Asentaaksesi kartat tietylle 

alueelle poista valitut kartat 

kääntämällä valinta. Avaa 

ylävalikosta Selection, Invert 

Selection. 
 

 Karttavalinta on nyt käännetty, 

toisinsanoen kaikki kartat on 

nyt ei valittuina (ääriviivat 

näkyvät mustalla 

pistekatkoviivalla). 

  

 Valitse haluamasi kartat 

asennusta varten käyttämällä 

jompaakumpaa kahdesta 

tavasta: 

 Karttojen valitseminen 

graafisesti; 

 Karttojen valitseminen 

taulukosta. 

 

 

2.2.2.1 Karttojen valitseminen graafisesti 

   

Paina -painiketta Chart –

välilehden työkaluvalikosta. 

Pidä hiiren nappi painettuna ja 

valitse alue, jolle haluat kartat 

asentaa. 

Valitsemasi alueen karttojen 

ääriviivat muuttuvat punaisiksi 

pistekatkoviivoiksi. Valinta on 

nyt valmis. 
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2.2.2.2 Karttojen valitseminen taulukosta 

   

Table –välilehdellä voit valita 

useita karttoja taulukosta 

pitämällä <Ctrl> painettuna. 

Valitaksesi useita peräkkäisiä 

karttoja valitse ensimmäinen 

kartta, pidä <Shift> painettuna 

ja valitse viimeinen kartta. 

Valitsemasi kartat näkyvät 

sinisellä taustalla. Valinta on nyt 

valmis. 

 

2.2.3 Asentaminen 

   

 Karttojen valinnan jälkeen 

valitse ylävalikosta Chart, 

Install. 

 
 Asennusloki ilmestyy: 

 
 Sulje loki, asennus on valmis.   
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2.3 Päivittäminen 

2.3.1 TX-97 formaatin karttojen päivittäminen 

TX-97 –formaatin karttojen päivitys on mahdollista tehdä yksittäisille kartoille. Lisenssi 

päivityspalveluun on yhden kalenterivuoden. On kaksi tasoa päivittää Transas Marine TX-97 –

formaatin karttoja: 

2.3.1.1 Peruskarttapäivitys 

Aseta levyasemaan levyke, jolla lisenssit sijaitsee. Aseta uusin julkaisu TRANSAS WORLD 

CHART FOLIO CD -levy CD-asemaan. 

Kts. 2.2 Merikarttojen asentaminen. 

Huomio! Kartta-asennuksen aikana, lisenssi on asennettava uudelta lisenssilevykkeeltä. 

2.3.1.2 Edistyneempi karttapäivitys 

   

 Saatuasi uuden 

lisenssilevykkeen sekä uuden 

CD-julkaisun tee kohdan 

2.3.1.2 Peruskarttapäivitys. 

  

 Aseta ensimmäinen levyke 

levyasemaan. 

  

 Käynnistä TRANSAS 

SETUP –työkalu, joka on 

osa TRANSAS 

INTEGRATORia. Paina 

Next -painiketta. 

 



   

21 

 Määritä polku asennusta 

varten ja paina Next –

painiketta. 

 
 Paina Next -painiketta. 

 

 Auenneessa ikkunassa näkyy 

aiemmin asennettujen 

karttojen tila. Päiväys, jolloin 

kukin kartta viimeksi 

korjattu Correction Level –

sarakkeessa. Paina Next -

painiketta. 
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 Seuraavassa ikkunassa näkyy 

lisenssin tiedot. Paina Start -

painiketta. 

 
 Ohjelma aloittaa 

päivittämisen. 

 
 Auenneessa ikkunassa Last 

corr level –sarakkeessa 

näkyy päivitettyjen karttojen 

tila. Paina OK -painiketta. 
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 Päivityksen asennus on 

valmis. Paina Exit –

painiketta. 

 
 

2.3.2 S-57 formaatin karttojen päivittäminen 

   

 Käynnistä "Chart Manager" 

valitsemalla se päävalikosta. 

 
 Avaa ylävalikosta View- 

valikko. 

  

 Valitse Format –alavalikko ja 

sieltä S57(SENC). Ruudussa 

näkyy aiemmin asennetut 

S57(SENC) kartat. 
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 Laita asemaan levy tai CD-

levy, jossa päivitystiedot ovat 

ja valitse ylävalikosta Chart, 

Update. 

 

 Valitse S57 Options -

välilehti. 

 
 Valitse Confirmation –

ryhmässä, haluatko 

vahvistuksen päivityksen 

aikana. Valitse Source - 

välilehti. 
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 Paina  painiketta 

tekstikentän oikealla 

puolella. Valitse kansio, jossa 

päivitykset ovat. 

 
 Paina OK -painiketta.    

 Valitsemasi kansiopolku 

näkyy nyt tekstikentässä. 

 
 Paina OK –painiketta 

vahvistaaksesi päivityksen 

aloittamisen. Päivitysloki 

ilmestyy näytölle.  

 
 Sulje loki. Karttojen päivitys 

on valmis. 

  

 

2.3.3 ARCS formaatin karttojen päivittäminen 
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 Käynnistä "Chart Manager" 

valitsemalla se päävalikosta. 

 
 Avaa ylävalikosta View- 

valikko. 

  

 Valitse Format –alavalikko ja 

sieltä ARCS. Ruudussa 

näkyy aiemmin asennetut 

ARCS kartat. 

 

 Laita asemaan levy tai CD-

levy, jossa päivitystiedot ovat 

ja valitse ylävalikosta Chart, 

Update. 
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 Valitse Source –välilehti. 

Paina  painiketta 

tekstikentän oikealla 

puolella. 

 
 Valitse kansio, jossa 

päivitykset ovat. 

 
 Paina OK -painiketta.    

 Valitsemasi kansiopolku 

näkyy nyt tekstikentässä. 
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 Paina OK –painiketta 

vahvistaaksesi päivityksen 

aloittamisen. Päivitysloki 

ilmestyy näytölle. 

 
 Sulje loki. Karttojen päivitys 

on valmis.  
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2.4 Karttojen poistaminen 
   

 Käynnistä "Chart Manager" 

valitsemalla se päävalikosta. 

 
 Avaa ylävalikosta View- 

valikko. 

  

 Valitse Format –alavalikko ja 

sieltä haluamasi 

karttaformaatit. Ruudussa 

näkyy aiemmin asennetut 

kartat. 

 

 Valitse kartat, jotka haluat 

poistaa. 

  

 Avaa ylävalikosta Chart, 

Delete poistaaksesi 

valitsemasi kartat. 
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 Vahvistusikkuna ilmestyy. 

 
 Paina OK -painiketta 

poistaaksesi valitsemasi 

kartat. 

  

 Loki ilmestyy näytölle. 

 

 Sulje loki. Karttojen 

poistaminen on valmis. 
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3. Sääennusteiden vastaanotto ja käsittely 

Avaa "Weather Forecast Manager" 

valitsemalla se päävalikosta. 

Vihje: "Weather Forecast Manager" 

apuohjelmaa voi käyttää 

samanaikaisesti  NS:n kanssa. NS:n 

ollessa käynnissä, paina <Ctrl> ja 

<Esc> painikkeita samanaikaisesti 

avataksesi päävalikon ja 

käynnistääksesi WFM -apohjelman. 

 

3.1 Sääennustuksen tilaaminen 
   

 Request – sivulta valitaan 

säätietoja koskevat 

parametrit. 
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 Tehdäksesi tämän, valitse 

haluamasi valintaruudut 

Weather Parameters –

ryhmästä. (Ilmanpaine ja 

tuuli esimerkissä). 

 
 Aseta maantieteellinen alue 

sääennustusta varten. 

 
 Voit tehdä tämän kahdella 

tavalla: 

  

 Käytä Longitude From ja 

Longitude To -kenttiä 

syöttääksesi pituusasteiden 

rajat. 

Käytä Latitude From ja 

Latitude To -kenttiä 

syöttääksesi leveysasteiden 

rajat. 
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 Graafisesti alue valitaan 

siirtämällä kursori haluamasi 

alueen vasempaan 

yläkulmaan ja painamalla 

hiiren vasenta nappia ja 

sitten siirtämällä kursori 

oikeaan alakulmaan ja 

painamalla hiiren oikeaa 

nappia. 

 
 Aseta näytön tarkkuus 

sääparametrejä varten. 

Valitse tarkkuus Resolution -

valikosta. Valittua tarkkuutta 

käytetään tilatussa 

sääennustuksessa. 

Huomio! Tilataksesi 

ennustuksen pienemmälle 

alueelle, täytyy valita pienin 

mahdollinen resoluutio, jotta 

ennustuksesta tulee riittävän 

tarkka. 

 

 Time Range –ryhmässä 

valitaan aika, jolle 

sääennustus toimitetaan. Sen 

voi tehdä kolmella tapaa: 

 aseta aika graafisesti 

pitämällä hiiren vasenta 

nappia pohjassa; 

 syötä ennusteen alkamis- ja 

päättymispäivät From ja To -

kenttiin; 

 syötä ennusteen 

alkamispäivä From –

kenttään ja valitse ennusteen 

kesto Duration –kentässä. 

 

 Käytä Time steps –ryhmää 

asettaaksesi aikavälit 

tunteina, joidenka mukaan 

sääennustukset annetaan joka 

päivä tilauksen ajan.  

 
 Ennustustilauksen tekeminen   
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on valmis. 

 

3.2 Sääennustustilauksen lähettäminen 

 Paina nappia WFM:n työkalurivissä. Kun tämä on tehty, request.dat –tiedosto on 

tallentunut polkuun <A:\\> ; 

 Avaa käyttämäsi sähköpostiohjelma ja luo uusi viesti, jonka vastaanottajaksi tulee Transas 

server – global-forecast@weather.transas.com; 

 Lisäät request.dat –tiedosto polusta <A:\\> liitteeksi sähköpostiviestiin; 

 Lähetä viesti. 

Huomio! Suositeltu aika tilauksen lähettämisen ja vastaaottamisen välillä on vähintään 30 

minuuttia. 

3.3 Sääennusteen vastaanotto ja käsittely 
   

 Avaa sähköpostiohjelmalla 

viesti, joka sisältää 

sääennustustiedoston Transas 

serveriltä. 

  

 Kopioi liitetiedosto polkuun 

<Current OS HDD drive> \ 

Program Files \ TRANSAS \ 

WEATHER. Tiedostopääte 

tulee olla *.gz. 

  

 Käynnistä WFM -

apuohjelma. 

  

 Valitse välilehti Delivery. 

mk:@MSITStore:F:/Koulu/Opinnäytetyö/NS3000.chm::/UM1_Reception_and_Processing_of_Weather_Forecasts.htm
mk:@MSITStore:F:/Koulu/Opinnäytetyö/NS3000.chm::/UM1_Reception_and_Processing_of_Weather_Forecasts.htm


   

35 

 

 Check Mail Mode –

ryhmässä, valitse Manual -

valintaruutu. Paina 

painiketta päävalikosta. 

Vastaanotettu sääennuste 

näkyy Official messages -

ikkunassa. 

 
 Vastaanoton jälkeen WFM 

alkaa automaattisesti käsitellä 

ennustetta NS:n jatkokäyttöä 

varten.  

  

 Vaihda välilehdelle 

Forecasts. 

 
 Tarkista, että vimeksi 

vastaanotettu ennuste on 

valittuna. Valittu ennuste on 

merkitty nuolella sarakkeessa 

Selected.  
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 Valitaksesi vastaanotetun 

ennutuksen valitse Manual –

valintaruutu ja paina 

painiketta. 

 
 Sääennustuksen vastaanottu on nyt valmis. Ennustusta voidaan nyt käyttää NS:ssa. 

  Paina painiketta poistuaksesi apuohjelmasta. 

 Katsoaksesi sääennustetta NS:ssa, käytä Animate -painiketta Environment Data -näytössä. 

mk:@MSITStore:F:/Koulu/Opinnäytetyö/NS3000.chm::/Environment_Data_Display.htm
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4. NS järjestelmäasetukset 

4.1 NS näyttökokoonpanot 

 Avaa Config –paneeli valitsemalla Tasks List control panelista. 

 Vaihda Config –paneelin välilehdelle General. 

4.1.1 Värivalikoiman asettaminen 

   

 Display Colour Set –ryhmässä, valitse 

haluamasi valintaruutu näytön 

värivalikoimaa varten.  

 
 Näyttö muuttuu valitsemallesi 

värivalikoimalle. 

 

4.1.2 Kursorityypin vaihtaminen 

   

 Chart panel cursor –ryhmässä, valitse 

haluamasi kursorin tyyppi. 

 

 

4.1.3 Näytön raja-alueiden asettaminen laivasymbolia varten 

   

 Kirjoita raja-arvo (30-70%) Display reset 

to –kenttään näytön päivitystä varten. 

 
 Kun laivasymboli saavuttaa asetetun 

arvon näytön reunaan nähden, näyttö 

uudelleen keskitetään. 

  

mk:@MSITStore:F:/Koulu/Opinnäytetyö/NS3000.chm::/Config_Panel.htm
mk:@MSITStore:F:/Koulu/Opinnäytetyö/NS3000.chm::/Operational_Panel_Window.htm
mk:@MSITStore:F:/Koulu/Opinnäytetyö/NS3000.chm::/Config_Panel.htm
mk:@MSITStore:F:/Koulu/Opinnäytetyö/NS3000.chm::/General_Page.htm
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4.2 Karttanäytön  asetukset 

4.2.1 Pää- ja kaksoisnäytön asetukset 

   

 Käytä välilehteä NS-näytön 

alaosassa vaihtaaksesi 

kaksoisnäyttötilaan. 

 
 Vaihtaaksesi näytöt 

vierekkäin/allekain paina 

painiketta Dual chart 

paneelista. 

 
  

mk:@MSITStore:F:/Koulu/Opinnäytetyö/NS3000.chm::/Dual_Panel.htm
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4.2.2 Laivasymbolin siirtäminen karttatilassa 

   

 Asettaaksesi laivasymbolin 

suhteellisen liikkeen tilaan 

(relative motion mode), paina 

painiketta. Siirrä kursori 

paikkaan, johon haluat näytön 

keskittää. 

 
 Paina hiiren vasenta 

painiketta. Kartta päivittyy 

siten, että laivan paikka on nyt 

kursorin kohdalla. 

 

4.2.3 Kartan suunnan asettaminen 

Aseta karttanäytön suuntaus painamalla jotakin seuraavista: 

 

 - suuntaus siten, että pohjoinen on ylöspäin; 

 

 - suuntaus siten, että laivan keula on ylöspäin; 

 

 - suuntaus siten, että valitun reittin ajettu kurssi on ylöspäin. 

  

4.2.4 Laivan symbolin liiketilan asettaminen 

Aseta liiketila painamalla jotakin seuraavista: 

 

 - valitaksesi suhteellisen liikkeen; 
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 - valitaksesi todellinen liikkeen. 

 

4.3 Paneelinäyttöjen asettaminen 
   

 Aseta paneelinäytöt 

“vetämällä” ne valikosta. 

 Poistaaksesi paneeleita paina 

painiketta paneelin 

oikeassa yläkulmassa. 

 

  

4.4 Aikavyöhykkeen asettaminen 

 Avaa Config –paneeli valitsemalla se Tasks List –valikosta ohjauspaneelissa. 

 Käytä välilehteä Config -paneelin yläosassa vaihtaaksesi Time Zone -paneeliin. 

4.4.1 Nykyisen aikavyöhykkeen asettaminen 

   

 Käytä Time Zone –kenttää 

asettaaksesi laivan  aikavyöhykkeen. 

 
 Paina <Enter>: uusi aikavyöhyke on 

asetettu, laivan aikataulu muutetaan 

aikavyöhykkeen mukaiseksi. 

  

 Jos laivan aika on asetettu Ship time –

kenttään, ohjelma päivittää 

automaattisesti Time Zone -kentän. 

 

 

mk:@MSITStore:F:/Koulu/Opinnäytetyö/NS3000.chm::/Config_Panel.htm
mk:@MSITStore:F:/Koulu/Opinnäytetyö/NS3000.chm::/Operational_Panel_Window.htm
mk:@MSITStore:F:/Koulu/Opinnäytetyö/NS3000.chm::/Config_Panel.htm
mk:@MSITStore:F:/Koulu/Opinnäytetyö/NS3000.chm::/Time_Zone_Page.htm
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4.4.2 Aikavyöhykkeen muutoksen asettaminen 

   

 Käytä New time zone will be 

–kenttää asettaaksesi uuden 

vyöhykeajan. 

 

 Paina <Enter>. Käytä 

Change at ship time –kenttää 

asettaaksesi ajan, jolloin 

laivan aikaan olisi tarkoitus 

vaihtaa. 

 

 Paina <Enter>. Set time –

kentässä aikavyöhyke 

vaihtuu asettamasi ajan 

mukaan. 

 

 

4.5 Navi-Sailor työkalujen käyttö 

4.5.1 Laivan paikan palauttaminen NS näytölle 

   

 Palauttaaksesi laivan paikan näytölle 

paina Ahead –painiketta. 
 

 Laivan symboli näkyy nyt näytöllä: näyttö 

päivitetään, siten, että laivan symboli 

liikkuu vastakkaiseen suuntaan 

senhetkisen kurssin suhteen. 

Huomautus: True motion -tilassa, vaikka 

laivan symboli on ruudulla, näyttö 

päivitetään laivan symbolin suhteen. 

  

4.5.2 Karttojen selaaminen 
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 View –kursorin saa valittua 

karttapaneelissa painamalla hiiren 

oikeata painiketta. Kun hiiren vasenta 

painiketta painetaan, Review –toiminto 

menee päälle. 

 

 
 Siirtämällä kursoria voi karttoja selata 

näytön ulkopuolelta. Autoload –

toiminnon tulee olla kytkettynä päälle. 

 
 Review –ikkunassa näkyy kursorin 

koordinaatit. 

 

4.5.3 ERBL 

   

 Painamalla hiiren oikeaa 

painiketta karttapaneelissa 

saat valittua ERBL -kursorin. 

. 
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 ERBL ilmestyy 

karttapaneeliin. 

 
 ERBL –ikkunassa näkyvät 

ERBL:n koordinaatit, 

suuntima ja etäisyys. 

 

4.5.4 EBL/VRM 

   

EBL:n (electronic bearing line) ja VRM:n 

(variable range marker) saa valittua 

pudotusvalikosta Control panelissa. 

EBL/VRM –näyttö ilmestyy. 
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Asettaaksesi ensimmäisen EBL/VRM –

parin, paina erikseen EBL 1 ja VRM 1 -

painikkeita. Siirtääksesi ensimmäistä 

EBL/VRM –paria suhteessa laivan 

paikkaan paina OFFSET -painiketta. 

Asetettu paikan suuntima ja etäisyys 

suhteessa laivan paikkaan näkyy EBL 1 ja 

VRM 1 -kentissä. 

Asettaaksesi toisen EBL/VRM –parin, 

paina erikseen EBL 2 ja VRM 2 -

painikkeita. Siirtääksesi toista EBL/VRM –

paria suhteessa laivan paikkaan paina 

OFFSET -painiketta. Asetettu paikan 

suuntima ja etäisyys suhteessa laivan 

paikkaan näkyy EBL 2 ja VRM 2 -

kentissä.. 

 

4.5.5 Zoom 

   

 Painamalla hiiren oikeaa 

painiketta karttapaneelissa saat 

valittua Zoom –kursorin. Kun 

hiiren vasenta painiketta 

painetaan, käynnistyy Zoom –

toiminto. 

 

 Aseta kursori suurennettavan 

alueen kulmaan. Paina hiiren 

vasen painike pohjaan ja sirrrä 

kursoria vastakkaiseen 

kulmaan. 
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 Paina hiiren vasenta painiketta. 

Karttapaneelin mittakaava 

muuttuu siten, että valittu alue 

on sovitettu näytölle. 

 

4.5.6 Lokimerkinnän tekeminen manuaalisesti 

   

 Tehdäksesi lokimerkinnän tietyllä hetkellä 

paina Operational –paneelin Event –

painiketta. 
 

 Merkintä tallentuu lokiin ja laivan reitille 

jää merkki tapahtumasta. 
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5. Turvallisuusparametrien asettaminen 

5.1 Paikannusjärjestelmän valvonta 
   

 Avaa Monitoring –paneeli valitsemalla 

Tasks List Control Paneelista.  

  

 Avaa Ship Position -välilehti.   

 Alarms –ryhmässä Diff. Mode lost –

kenttään asetetaan aika, jonka ylittyessä 

GPS:n differentiaalikorjauksen 

katoamisesta tulee hälytys. 

 

 Alarms –ryhmässä Prim/Sec diverged –

kenttään asetetaan etäisyys, jolloin ensi- 

ja toissijaisen paikannusjärjestelmän ero 

ylittää asetetun. 

 

  

5.2 Reitillä kulkemisen valvonta 

5.2.1 Reitillä kulkemisen turvallisuusparametrit 

   

 Avaa Monitoring –paneeli valitsemalla 

Tasks List Control Paneelista.  

  

 Avaa Route Monitoring -välilehti.   

 Valitse Off chart –valintaruutu 

kytkeäksesi hälytysksen mikäli laiva 

poistuu alueelle, johon karttaa ei ole 

saatavilla. 

 

 Valitse Last WP passed –valintaruutu 

kytkeäksesi hälytyksen, kun reitin 

viimeinen reittipiste on ohitettu.  

 Out of XTE –parametri valvoo laivan 

etäisyyttä reitistä. Out of XTE on 

oletusarvosesti päällä. XTE arvo 

määritellään kullekin reitin osuudelle 

reitin tekovaiheessa. Hälytys annetaan, 

kun laiva menee määritellyn XTE rajan 

ulkopuolelle. 
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 Aseta WP Approach –kenttään aika, 

kuinka paljon ennen saapumista 

seuraavaan reittipisteeseen hälytys 

annetaan. 

 

 Aseta Off leg course –kenttään poikkeama 

reittiosuudesta, joka sallitaan. Arvon 

ylittyessä annetaan hälytys. 
 

 

5.2.2 Reitin aikataulun turvallisuusparametrit 

   

 Avaa Monitoring –paneeli valitsemalla 

Tasks List Control Paneelista.  

  

 Avaa Route Monitoring -välilehti.   

 Aseta Out of schedule –kenttään aika, 

kuinka paljon aikataulusta voidaan jäädä 

jälkeen, kunnes hälytys annetaan.  

 

5.3 Navigointia vaarantavien kohteiden valvonta 

5.3.1 Turvallisuusparametrien asettaminen havaitessa 
vaarallisia kohteita  

   

 Avaa Monitoring -paneeli valitsemalla 

Tasks List Control Paneelista.  

  

 Valitse Monitoring –paneelin yläosasta 

Navigational Alarm sivu. 

  

 Paina Check on scale large than nappia 

Safety parameters ryhmässä ja valitse 

vähimmäis mittakaava. 

 
 Kaikki valintaa suuremmalla 

mittakaavalla olevat kartat otetaan 
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käyttöön. Oletusarvona on mittakaava 

1:300 000. 

 Aseta Safety Contour –kenttään Safety 

parameters –ryhmässä turvallisen veden 

syvyyskäyrälle arvo. 
 

 Aseta Safety depth –kenttään Safety 

parameters –ryhmäsä turvalliselle 

kulkusyvyydelle arvo. 
 

  

5.3.2 Turvallisuusparametrien asettaminen kulkiessa 
vaarallisten kohteiden läheisyydessä 

   

 Avaa Monitoring -paneeli valitsemalla 

Tasks List Control Paneelista.  

  

 Valitse Monitoring –paneelin yläosasta 

Navigational Alarm sivu. 

  

 Aseta Nav. danger –kenttään 

Antigrounding Alarms –ryhmässä 

etäisyys vaaralliseen kohteeseen, jolloin 

hälytys annetaan. Tarkista, että Nav. 

danger – valintaruutu on valittuna. Valitse 

Add Info danger –valintaruutu halutessasi 

hälytyksen myös havaitessa vaaran 

käyttäjän luomista kohteista (user chart 

objects). 

 

 Aseta Safety contour –kenttään 

Antigounding Alarms –ryhmässä aika, 

joka määrittää turvavektorin pituuden. 

Tarkista, että Safety contour –valintaruutu 

on valittuna. Hälytys annetaan kun vektori 

ylittää turvallisen veden syvyyskäyrän. 

 

 Aseta Sounder Depth –kenttään 

Antigrounding Alarms –ryhmässä 

turvallisen syvyyden arvo 

kaikuluotaimelta. Tarkista, että Sounder 

Depth –valintaruut on valittuna. Hälytys 

annetaan kun kaikuluotaimen mittaama 

syvyys on pienempi kuin asetettu. 
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5.4 Turvallisuuden valvonta ankkuroituna ollessa 
   

 Avaa Monitoring -paneeli valitsemalla 

Tasks List Control Paneelista.  

  

 Valitse Monitoring –paneelin yläosasta 

Navigational Alarm sivu. 

  

 Aseta Anchor watch –kenttään 

Antigrounding Alarms –ryhmässä 

haluamasi etäisyys, jonka ulkopuolelle 

liikuttaessa tulee hälytys, mikäli 

valintaruutu on valittuna. 

 

  

5.5 Aluerajojen ylityksien valvonta 
   

 Avaa Monitoring -paneeli 

valitsemalla Tasks List 

Control Paneelista.  

  

 Valitse Monitoring –paneelin 

yläosasta Navigational Alarm 

sivu. 

  

 Aseta Approach to area in –

kenttään Antigrounding 

Alarms –ryhmässä aika, jota 

ennen hälytys alueelle 

saapumisesta annetaan. 

Mikäli arvo on nolla, hälytys 

annetaan laivan ohittaessa 

alueen rajan. 

 

 Valitse hälytyksen antavat 

alueet aktivoimalla 

haluamasi valintaruudut. 
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 Lisää alueita saa valitsemalla 

välilehden Additional Areas. 

 
   

5.6 Ajan valvonta 
 

 Avaa Config -paneeli valitsemalla Tasks List Control Paneelista. 

 Valitse Config –paneelin yläosasta General sivu. 

5.6.1 Vahdin päättymismuistutuksen asettaminen 

   

Aseta Use End of Watch Alarm –kenttään aika, 

kuinka paljon ennen vahdin loppumista hälytys 

annetaan. 

 

5.6.2 Ajastimen asettaminen 

   

 Asettaaksesi hälytyksen tietyin väliajoin, 

valitse Every –valintaruutu Timer Alarm –

ryhmässä ja aseta aika kenttään.  

 Asettaaksesi hälytyksen tiettyyn 

kellonaikaan, valitse At –valintaruut 

Timer Alarm –ryhmässä ja aseta 

kellonaika (laivan aikaa) kentään. 
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5.7 Kohteiden valvonta 

5.7.1 Kohteiden seurannan asettaminen 

   

 Avaa Targets -paneeli 

valitsemalla Tasks List 

Control Paneelista. 

  

 Targets –paneelin yläosasta 

valitaan lähteet, joista 

halutaan kohteita näytettävän: 

ARPA-A, B, AIS, RIB. 

  

 Aseta Alarm –ryhmässä CPA 

etäisyys ja TCPA. Kun CPA 

–valintaruutu on valittuna, 

hälytys annetaan mikäli 

molemmat arvot (CPA ja 

TCPA) alitetaan. 

 

  

5.7.2 Suojavyöhykkeen asettaminen käyttämällä RIB:ä 

5.7.2.1 Suojavyökkeen piirtäminen käsin 

   

 Valitse asetetun näytön 

nimi Display Panel –

ikkunasta Control 

Panelissa.  

  

 Valitse Radar Settings –

listasta, joka aukeaa 

painamalla hiiren vasenta 

painiketta. 

  

 Paina ARPA Settings –

nappia Radar Settings –

ikkunassa. ARPA Settings 

–ikkuna avautuu Control 

Paneliin. 
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 ARPA Settings –ikkunassa 

paina Set Zone –nappia 

Guard Zone –ryhmässä. 

Kursori ilmestyy kartalle. 

 

 Aseta suojavyöhykeen 

rajat siirtämällä kursoria ja 

painamalla hiiren vasenta 

painiketta. Lopuksi paina 

hiiren oikeaa painiketta. 

 

   

5.7.2.2 Suojavyöhykkeen asettaminen automaattisesti 

   

 Valitse asetetun näytön nimi Display 

Panel –ikkunasta Control Panelissa.  

  

 Valitse Radar Settings –listasta, joka 

aukeaa painamalla hiiren vasenta 

painiketta. 

  

 Paina ARPA Settings –nappia Radar 

Settings –ikkunassa. ARPA Settings –

ikkuna avautuu Control Paneliin. 

  

 ARPA Settings –ikkunassa aseta 

suojavyöhykkeen säde Auto Guard Zone –

kenttään ja paina ON –painiketta. 
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6. Navigointi tehtävät 

6.1 Paikannusmenetelmän asettaminen ja 
vaihtaminen 

6.1.1 PS paikannusmenetelmän asettaminen 

   

 Avaa Monitoring -paneeli 

valitsemalla Tasks List Control 

Paneelista. 

  

 Valitse Monitoring –paneelin 

yläosasta Ship Position sivu. 

  

 Valitse paikannusmenetelmä 

valitsemalla Primary Positioning 

Method (ensisijainen) tai 

Secondary Positioning Method 

(toissijainen) -välilehti sivun 

yläosasta. 

  

 Valitse PS -paikannusmenetelmä 

Positioning Source -listasta. 

 
 Correct position -kentässä näkyy 

koordinaatit valitsemastasi 

lähteestä. 

 
  

6.1.2 ER paikannusmenetelmän asettaminen 

   

 Paina ARPA_A, B tai RIB -

painiketta Control Panelin 

yläosasta näyttääksesi kohteet 
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kyseisestä lähteestä. 

 Avaa Monitoring -paneeli 

valitsemalla Tasks List 

Control Paneelista. 

  

 Valitse Monitoring –paneelin 

yläosasta Ship Position sivu. 

  

 Valitse paikannusmenetelmä 

valitsemalla Primary 

Positioning Method 

(ensisijainen) tai Secondary 

Positioning Method 

(toissijainen) -välilehti sivun 

yläosasta. 

  

 Valitse ER -

paikannusmenetelmä 

Positioning Source -listasta. 

 
 Sijoita kursori valitsemasi 

kohteen päälle ja paina hiiren 

vasenta painiketta. 
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 Kohde on nyt valittu. Siirrä 

kursoria paikkaan, joka 

vastaa kohdetta elektronisella 

kartalla. 

 
 Paina hiiren vasenta 

painiketta. 

 
 Laivasymboli asettuu 

uudelleen laskettujen 

koordinaattien mukaiselle 

paikalle. Kohde muuttuu 

oranssin väriseksi ja on 

merkattu mustalla ER -

symbolilla. 

  

 Valitun 

paikannusjärjestelmän nimi 

näkyy painikkeessa ja 

Correct position -kentässä 

näkyy kohteesta laskettu 

paikkakorjaus. 
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6.1.3 DR paikannusmenetelmän asettaminen 

   

 Avaa Monitoring -paneeli 

valitsemalla Tasks List Control 

Paneelista. 

  

 Valitse Monitoring –paneelin 

yläosasta Ship Position sivu. 

  

 Valitse paikannusmenetelmä 

valitsemalla Primary Positioning 

Method (ensisijainen) tai 

Secondary Positioning Method 

(toissijainen) -välilehti sivun 

yläosasta. 

  

 Valitse DR -

paikannusmenetelmä Positioning 

Source -listasta. 

 
   

 Mikäli laivan kompassi ja loki 

eivät ole kytketty, aseta laivan 

kurssi Heading -kenttään ja 

vauhti Log -kentään. 

 
 Valitun paikannusjärjestelmän 

nimi näkyy painikkeessa ja 

Correct position -kentässä näkyy 

kohteesta laskettu paikkakorjaus. 
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6.2 Laivan paikannuksen korjaaminen 

6.2.1 Korjauksen asettaminen manuaalisesti 
 Avaa Monitoring -paneeli valitsemalla Tasks List Control Paneelista. 

 Valitse Monitoring –paneelin yläosasta Ship Position sivu. 

 Valitse paikannusmenetelmä valitsemalla Primary Positioning Method (ensisijainen) tai 

Secondary Positioning Method (toissijainen) -välilehti sivun yläosasta. 

6.2.1.1 PS ja ER paikannuksen kompensointi 

   

 Valitse Offset -ikkunasta Correct 

position -ryhmä ja paina hiiren 

vasenta painiketta. 

Huomautus: käytettäessä 

manuaalista kompensointia, 

latitudi- ja longitudiarvon tulee 

olla pienempi kuin yksi aste. 

  

 Aseta arvo koordinaattien 

kompensointia varten ja paina 

<Enter>.. 

 
 Laivasymboli siirtyy 

kompensoituun paikkaan ja 

koordinaattien kompensointi 

näkyy Offset -ikkunassa, samalla 

kun korjaamaton paikkatieto PS 

ja ER -järjestelmistä näkyy 

Position -ikkunassa. 

 

6.2.1.2 DR paikannuksen kompensointi 
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 Valitse Position Correct position 

-ryhmästä ja paina hiiren vasenta 

painiketta. Aseta korjatut 

koordinaatit ja paina <Enter>. 

 
 Laivasymboli siirtyy korjattuun 

paikkaan ja DR -järjestelmän 

uudet koordinaatit näkyy 

Position -ikkunassa. 

 

6.2.2 Korjauksen asettaminen kursorilla 
 Avaa Monitoring -paneeli valitsemalla Tasks List Control Paneelista. 

 Valitse Monitoring –paneelin yläosasta Ship Position sivu. 

 Valitse paikannusmenetelmä valitsemalla Primary Positioning Method (ensisijainen) tai 

Secondary Positioning Method (toissijainen) -välilehti sivun yläosasta. 

6.2.2.1 PS ja ER paikannuksen kompensointi 

   

 Paina By Cursor -painiketta Correct 

position - ryhmässä. Siirrä kursori 

korjattuun paikkaan. 

 
 Paina hiiren vasenta painiketta. Laivan 

symboli siirtyy kursorin kohdalle. 

 
 Koordinaattien kompesointi näkyy Offset 

-ikkunassa, samalla kun korjaamaton 

paikkatieto PS ja ER -järjestelmistä näkyy 
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Position -ikkunassa. 

6.2.2.2 DR paikannuksen kompensointi 

   

 Paina By Cursor -painiketta Correct 

position - ryhmässä. Siirrä kursori 

korjattuun paikkaan 

 
 Paina hiiren vasenta painiketta. Laivan 

symboli siirtyy kursorin kohdalle. 

 
 DR -järjestelmän uudet koordinaatit 

näkyy Position -ikkunassa. 

 

6.2.3 Kompensoinnin asettaminen ARPA kursorilla 
 Avaa Targets –paneeli valitsemalla Tasks List Control Paneelista. 

 Paina ARPA Cursor painiketta Targets –paneelin vasemmasta yläosasta tuodaksesi ARPA 

kursorin näytölle. 

 Avaa Monitoring -paneeli valitsemalla Tasks List Control Paneelista. 

 Valitse Monitoring –paneelin yläosasta Ship Position sivu. 

 Valitse paikannusmenetelmä valitsemalla Primary Positioning Method (ensisijainen) tai 

Secondary Positioning Method (toissijainen) -välilehti sivun yläosasta. 

6.2.3.1 PS ja ER paikannuksen kompensointi 
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 Sijoita ARPA –tutkassa kursori 

kohteen kohdalle. Paina By 

ARPA Cursor –painiketta 

Correct position –ryhmässä. 

Sijoita kursori ruudulle 

ilmestyvän kohteen kohdalle. 

 
 Paina hiiren vasenta painiketta. 

Laivan symboli siirtyy kursorin 

kohdalle. 

 
 Koordinaattien kompesointi 

näkyy Offset -ikkunassa, samalla 

kun korjaamaton paikkatieto PS 

ja ER -järjestelmistä näkyy 

Position -ikkunassa.  

 

 

6.2.3.2 DR -paikannuksen kompensointi 

   

 Sijoita ARPA –tutkassa kursori 

kohteen kohdalle. Paina By 

ARPA Cursor –painiketta Correct 

position –ryhmässä. Sijoita 

kursori ruudulle ilmestyvän 

kohteen kohdalle. 
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 Paina hiiren vasenta painiketta. 

Laivan symboli siirtyy kursorin 

kohdalle. 

 
 Laivasymboli siirtyy korjattuun 

paikkaan ja DR -järjestelmän 

uudet koordinaatit näkyy Position 

-ikkunassa. 

 

6.2.4 Korjauksen asettaminen ARPA ERBL:n avulla 
 Avaa Targets –paneeli valitsemalla Tasks List Control Paneelista. 

 Paina ARPA ERBL -painiketta Targets – paneelin vasemmasta yläosasta tuodaksesi ARPA 

ERBL:n näytölle. 

 Avaa Monitoring -paneeli valitsemalla Tasks List Control Paneelista. 

 Valitse Monitoring –paneelin yläosasta Ship Position sivu. 

 Valitse paikannusmenetelmä valitsemalla Primary Positioning Method (ensisijainen) tai 

Secondary Positioning Method (toissijainen) -välilehti sivun yläosasta. 

6.2.4.1 PS ja ER -paikannuksen kompensointi 

   

 Sijoita ARPA –tutkassa 

kursori kohteen kohdalle. 

Paina By ARPA Cursor –

painiketta Correct position –

ryhmässä. Sijoita kursori 

ruudulle ilmestyvän kohteen 

kohdalle. 
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 Paina hiiren vasenta 

painiketta. Laivan symboli 

siirtyy kursorin kohdalle. 

 
 Laivasymboli siirtyy 

korjattuun paikkaan ja ja 

koordinaattien kompesointi 

näkyy Offset -ikkunassa, 

samalla kun korjaamaton 

paikkatieto PS ja ER -

järjestelmistä näkyy Position 

-ikkunassa. 

 

6.2.4.2 DR -paikannuken asettaminen  

   

 Sijoita ARPA –tutkassa 

kursori kohteen kohdalle. 

Paina ARPA ERBL –

painiketta Correct position –

ryhmässä. Sijoita kursori 

ruudulle ilmestyvän kohteen 

kohdalle. 
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 Paina hiiren vasenta 

painiketta. Laivan symboli 

siirtyy kursorin kohdalle. 

 
 Laivasymboli siirtyy 

korjattuun paikkaan ja DR -

järjestelmän uudet 

koordinaatit näkyy Position -

ikkunassa. 

 

6.2.5 Paikannuksen hakeminen tutkakuvasta 

   

 Paina ARPA-A, B tai RIB –painiketta 

Control Panelin yläosasta näyttääksesi 

ruudulla kohteet haluamastasi lähteestä. 
 

 Avaa Monitoring -paneeli valitsemalla 

Tasks List Control Paneelista. 

  

 Valitse Monitoring –paneelin yläosasta 

Ship Position sivu. 

  

 Valitse ensisijainen paikannusmenetelmä 

valitsemalla Primary Positioning Method -

välilehti sivun yläosasta. (Toisijainen 

paikannusmentelmä on ainoastaan 

kohteiden koordinaattien korjausta 

varten). 

 

6.2.5.1 PS ja ER -paikannuksen kompensointi 
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 Paina By Target –painiketta 

Correct Position –ryhmässä. 

Sijoita kursori kohteen päälle. 

 
 Paina hiiren vasenta painiketta. 

Sijoita kursori kohtaan, joka 

vastaa kohteen paikkaa. 

 
 Paina hiiren vasenta painiketta. 

Laivasymboli siirtyy korjattuun 

paikkaan. 

 
 Koordinaattien kompesointi 

näkyy Offset -ikkunassa, samalla 

kun korjaamaton paikkatieto PS 

ja ER -järjestelmistä näkyy 

Position -ikkunassa. 

 

6.2.5.2 DR paikannuksen kompensointi 
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 Paina By Target –painiketta 

Correct Position –ryhmässä. 

Sijoita kursori kohteen päälle. 

 
 Paina hiiren vasenta painiketta. 

Sijoita kursori kohtaan, joka 

vastaa kohteen paikkaa. 

 
 Paina hiiren vasenta painiketta. 

Laivasymboli siirtyy korjattuun 

paikkaan. 

 
 Laivasymboli siirtyy korjattuun 

paikkaan ja DR -järjestelmän 

uudet koordinaatit näkyy 

Position -ikkunassa. 

 

6.3 Reitin ja aikataulun lataaminen 

6.3.1 Reitin lataaminen 

   

 Avaa Monitoring -paneeli 

valitsemalla Tasks List 

Control Paneelista. 
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 Valitse Monitoring –paneelin 

yläosasta Route Monitoring 

sivu. 

  

 Route Monitoring sivulla 

valitse Load Route –valikko. 

 
 Valitse haluamasi reitti ja 

paina hiiren vasenta 

painiketta. Valittu reitti 

ladataan ja se näkyy kartalla 

punaisena viivana, sekä 

valitun reitin nimi näkyy 

valikossa. 

 
 Paina Next Waypoint 

Waypoints –ryhmässä 

valitaksesi manuaalisesti 

seuraavan reittipisteen. 

 
 Valitse Manual selection. 

Syötä kenttään haluamasi 

reittipisteen numero. 
 

Huom! Automaatisen 

reittipisteen valinnan ollessa 

päällä, seuraava reittipiste on 

kuljetun reittiosuuden 
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jälkeinen reittipiste. Jos joku 

muu reittipiste on valittuna, 

kaikki laskelmat tehdään 

suhteessa reittiosuuteen, joka 

kulkee valittuun 

reittipisteeseen. 

 

 Asettaaksesi manuaalisesti 

kääntöympyrän säteen paina 

Arrival Circle –valikkoa 

Waypoints –ryhmässä. 

 
 Valitse listasta Same for all 

WP’s ja kirjoita kenttään 

haluamasi kääntösäde. 
 

 Asettamasi kääntösäde tulee 

käyttöön kaikissa kyseisen 

reitin reittipisteissä. 

  

6.3.2 Aikataulun lataaminen 

   

 Avaa Monitoring -paneeli valitsemalla 

Tasks List Control Paneelista. 

  

 Valitse Monitoring –paneelin yläosasta 

Route Monitoring sivu. 

  

 Route Monitoring sivulla valitse Load 

Route –valikko. 

 
 Valitse haluamasi reitti ja paina hiiren 

vasenta painiketta. Valittu reitti ladataan, 

  



   

68 

sekä valitun reitin nimi näkyy valikossa.. 

 Paina Set schedule -valikkoa. 

 
 Valitse haluamasi aikataulu listasta.  

6.3.3 Ladatun reitin ja aikataulun poistaminen 
 Avaa Monitoring -paneeli valitsemalla Tasks List Control Paneelista. 

 Valitse Monitoring –paneelin yläosasta Route Monitoring sivu. 

 Route Monitoring sivulla paina Unload –painiketta. Ladattu reitti ja aikataulu on nyt 

poistettu käytöstä. 

6.4 Karttojen käsittely 

6.4.1 Eri karttaformaattien latausprioriteetin valitseminen 

   

 Mikäli käytössä on useampia 

karttaformaatteja, voit valita 

näiden lataamisprioriteetin 

avaamalla Charts -panelin 

Tasks List -valikosta. 

  

 Valitse Charts -panelin 

oikeasta osasta General -sivu. 

  

 Valitse HCRF -valintaruutu 

Chart priority -ryhmässä 

asettaaksesi 

lataamisprioriteetin ARCS- ja 

Seafarer -formaateille. 
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 Selataksesi ARCS- ja 

Seafarer karttoja, paina 

Review -painiketta. 

 
 Nähdäksesi mahdolliset 

päivitykset, valitse Mark 

Updates -valintaruutu. 

  

6.4.2 Karttojen etsiminen 

   

 Avaa Task List -valikosta 

Charts -paneli. 

  

 Valitse Chart -panelin 

vasemmasta osasta joko 

täydellinen lista kartoista 

(Complete list) tai lista paikan 

mukaan (By position). 

  

 Kirjoita tekstikenttään 

etsimäsi kartan numero tai 

ensimmäiset kirjaimet ja 

paina Find -painiketta. 

 
 Hakuehtoja vastaava kartta 

näkyy korostettuna 

taulukossa. Paina Load Chart 

-painiketta ladataksesi valitun 
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kartan. 

6.4.3 Kartan lataaminen 
 Avaa Task List -valikosta Charts -paneli. 

 Valitse Charts -panelin oikeasta osasta General -sivu. 

6.4.3.1 Kartan lataaminen automaattisesti 

   

 Paina ON -painiketta Charts 

autoload -riviltä. 
 

  

6.4.3.2 Kartan manuaalinen lataaminen 

   

 Paina OFF -painiketta Charts 

autoload -riviltä. 
 

 Kartan automaattilataus on 

nyt pois päältä, ja näytöllä 

näkyy vain käytössä oleva 

kartta. 

 
 Kirjoita tekstikenttään 

etsimäsi kartan numero tai 

valitse haluamasi kartta 

listasta. 
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 Paina Load Chart -painiketta. 

Valitsemasi kartta latautuu 

näytölle. 

 

6.4.4 Kartan skaalaaminen 
 Avaa Task List -valikosta Charts -paneli. 

 Valitse Charts -panelin oikeasta osasta General -sivu. 

6.4.4.1 Automaattinen skaalaaminen 

   

 Paina ON -painiketta Charts 

autoload -riviltä. 
 

 Paina ON -painiketta Charts 

autoscale -riviltä. 
 

 Tarvittaessa voit asettaa manuaalisen 

skaalauksen vaihdon siirryttäessä 

toiseen karttaan. Valitse listasta 

sopiva skaalaussuhde. 

 

6.4.4.2 Manuaalinen skaalaaminen 

   

 Paina OFF -painiketta Charts autoload 

-riviltä. 
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 Paina Scale -painiketta Chart Area -

ikkunassa. 

 
 Valitse listasta haluamasi skaala.  

6.4.5 Kartan informaatiotasojen muuttaminen 

   

 Avaa Task List -valikosta 

Charts -paneli. 

  

 Valitse Chart -panelin 

oikeasta osasta Layers -sivu. 

  

 Paina Display Category -

painiketta. 
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 Valitse listasta Custon -

toiminto. 

 
 Kaikki informaatiotasojen 

valintaruudut ovat 

oletusarvoisesti päällä. 

Poista valinta haluamistasi 

valintaruuduista kytkeäksesi 

tason pois päältä. 

  

6.5 Trial Manoeuvre 
   

 Avaa Trial Manoeuvre -näyttö valitsemalla se Display Panel -ikkunasta. 

 Aseta ohjailun suunnittelemista varten arvot: 

 Set CSE - uusi oman laivan kurssi; 

 Radius - oman laivan kääntösäde; 

 Trial line - oman laivan ja kohteiden liikevektori; 

 Delay - aika uudelle kurssille kääntämiseen. 

 Nämä arvot voi syöttää joko suoraan näppäimistöltä tai käyttämällä hiirtä. Uuden kurssin 

asettamiseen voi käyttää myös  -painikkeita. 

HUOM! Yli 145 asteen kurssin muutokset on estetty ohjelmassa. 

 Voit tallentaa valitsemasi ohjailuarvot painamalla Drop -painiketta. Ohjelma käynnistää 

laskurin tulevaa kurssinmuutosta varten heti Drop -painikkeen painamisen jälkeen. Pitämällä 

Drop -painiketta sekunnin ajan keskeyttää ajastimen. 
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 NS:ssa on vaihtoehtoinen tila Trial 

Manoeuvren käyttämiseen. Aseta 

oman laivan tiedot kuten aiemmin 

Trial Manoeuvre - näytössä. Paina 

Play -painiketta, jonka jälkeen voit 

hiiren avulla muuttaa uuden kurssin 

suuntaa ja käännöksen aloitusaikaa. 

Muuttumasi arvot näkyvät 

dynaamisesti Trial Manoeuvre -

panelissa. Tallenna arvot painamalla 

hiiren vasenta painiketta. 

 Mikäli Trial Manoeuvre -tilassa CPA 

-arvo johonkin kohteeseen on 

pienempi kuin on asetettu Targets -

panelissa, vastaava vektori muuttuu 

punaiseksi. 

 Jos käännösarvot on asetettu niin 

pitkiksi, ettei ne näkyisi näytöllä, 

"Invalid parameters. Manoeuvre 

can not be performed" -varoitus 

ilmestyy näytön alareunaan. 

  

 
 Paina Show Trial Manoeuvre -painiketta, jotta saat käännöksen näkymään kartalla. 

Uudelleen painamalla Show Trial Manoeuvre -painiketta saat käännöksen pois kartalta. 
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7. Manuaalinen päivittäminen 

7.1 Objektien luominen ja merkitseminen 

7.1.1 Objektin luokan ja tyypin valitseminen 

Valitse välilehdestä haluamasi objektin luokka: 

 Symbol -luokka. Valitse objektin 

tyyppi painamalla kuvaketta. 

 

  

 Line (viiva) -luokka. Valitse objektin 

tyyppi painamalla kuvaketta. 

 

  

 Depth (syvyys) -luokka. Syötä 

tekstikenttään korostettavan 

syvyyden arvo. 
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 Text -luokka. Kirjoita tekstikenttään 

valitsemasi teksti. 

 

  

 Circles -luokka. Valitse objektin 

tyyppi painamalla kuvaketta. 

 

7.1.2 Ominaisuuksien määrittäminen valitulle objektille 
 

 
 Viiva, teksti, ympyrä ja 

syvyys -luokkille valitse väri 

(object colour) category 

selection -ryhmän 

alapuolelta. 

 

 Avaa attribute -ryhmä 

painamalla Attributes -

painiketta sivun oikealla 

puolella. 

 

 Aseta päivityksen kesto 

("temporary correction" 

attribute), valitsemalla Start 

ja End -valintaruudut, ja 

kirjoittamalla alku- ja 

loppuajat. 
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 Aseta haluamasi teksti ("text" 

attribute) Text -kenttään 

(teksti näkyy kartalla). 

 

 Aseta haluamasi tieto 

("object information" 

attribute) Info -kenttään 

(tämä näkyy kartalla vain, jos 

Info -ominaisuus on päällä). 

 

 Aseta haluamasi syvyysarvo 

("object depth" attribute) 

Depth -kenttään. 
 

 Valitse tarvittaessa Danger -

valintaruutu ("danger for 

navigation" attribute). 
 

7.1.3 Valitun objektin merkitseminen 
 

 
 Paina New Object -painiketta 

merkitäksesi valitun objektin. 

 

 Aseta kursori haluamaasi 

paikkaan. 

 

  

 Paina hiiren vasenta 

painiketta. Objekti ilmestyy 

merkittyyn paikkaan. 
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 Mikäli valittu objekti on 

viiva, aloituspisteen 

merkitsemisen jälkeen, siirrä 

kursori seuraavaan pisteeseen 

ja paina hiiren vasenta 

painiketta. Toista menettely 

kunnes alue on valmis. 

 

  

 Kun viimeinen viivan tai 

alueen piste on merkitty, 

paina hiiren oikeaa painiketta 

päättääksesi kuvion: 

 

 viiva määritettyjen 

pisteiden välillä; 

 

  

 alue määritettyjen 

pisteiden välillä, 

ensimmäinen ja 

viimeinen piste on 

yhdistetty. 

 

  

7.1.4 Liitetiedosto-ominaisuuden lisääminen 
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 Lisätäksesi liitetiedosto-

ominaisuuden ("attached 

files" attribute), valitun 

objektin tulee olla merkittynä 

karttaan. 

 

 Paina Attachments -

painiketta lisätäksesi 

liitetiedosto ominaisuuden 

("attached files" attribute) 

panelin vasemmasta 

alaosasta. 

 

 Aseta kursori haluamasi 

objektin kohdalle ja paina 

hiiren vasenta painiketta. 

 

 

 Näytölle ilmestyy lista 

saatavilla olevista 

liitetiedostoista (paina View -

painiketta esikatsellaksesi 

tiedostoa). Liitetiedostolistan 

voi muodostaa "Data Tool" -

apuohjelmalla.  

 Liitä tiedosto(t) valitsemalla 

ne Attachable files -listasta ja 

painamalla Attach -

painiketta. 

 

 Valitut tiedostot siirtyvät 

Attached files -listaan. Paina 

Apply -painiketta 

vahvistaaksesi valitut 

tiedostot.  

 

 Poistaaksesi liitettyjä 

tiedostoja, valitse haluamasi 

tiedostot Attached files -

listasta ja paina Detach -

painiketta. Tiedosto(t) 

siirtyvät Attachable files -

listaan. Vahvista poistetut 

tiedostot painamalla Apply -
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painiketta. 

7.2 Objektien muokkaaminen 

7.2.1 Pistetyypin objektien muokkaaminen 
 

 
 Avaa Manual Correction – 

paneeli valitsemalle se Tasks 

List -valikosta. 

 

 Paina ON – painiketta 

Manual Correction -

paneelista. 

 

 Paina Edit Object – 

painiketta paneelin 

vasemmasta yläkulmasta. 

 

 Aseta kursori muokattavan 

objektin kohdalle 

(tekstiobjekteissa 

ensimmäisen kirjaimen 

kohdalle) ja paina hiiren 

vasenta painiketta. 

 

 

 Kuvaruudun alaosaan aukeaa 

paneeli objektien 

muokkaamista varten. 

 

 Muuta välilehdestä valitun 

objektin luokka: 

 

 Symbol –luokka. Valitse 

objektin tyyppi 

painamalla kuvaketta. 
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 Depth (syvyys) –luokka. 

Syötä tekstikenttään 

korostettavan syvyyden 

arvo. 

 

 

 Text –luokka. Kirjoita 

tekstikenttään 

valitsemasi teksti. 

 

 

 Valitse väri (object colour) 

teksti ja syvyys –luokille 

category selection –ryhmän 

alapuolelta. 

 

 Avaa attribute –ryhmä 

painamalla Attributes –

painiketta sivun oikealla 

puolella. 

 

 Voit muokata objektin 

ominaisuuksia. 

 

 Aseta päivityksen kesto 

("temporary correction" 

attribute), valitsemalla Start 

ja End –valintaruudut, ja 
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kirjoittamalla kenttiin 

aloitus- ja päättymisajat. 

 Aseta haluamasi teksti 

("text" attribute) Text –

kenttään (teksti näkyy 

kartalla). 

 

 Aseta haluamasi tieto 

("object information" 

attribute) Info –kenttään 

(tämä näkyy kartalla vain, 

jos Info –ominaisuus on 

päällä).  

 

 Aseta haluamasi syvyysarvo 

("object depth" attribute) 

Depth -kenttään. 
 

 Valitse tarvittaessa Danger 

valintaruutu ("danger to 

navigation" attribute). 
 

 Paina Apply –painiketta 

vahvistaaksesi tekemäsi 

muutokset: Manual 

Correction –paneli aukeaa. 

 

 Paina Attachments –

painiketta panelin 

vasemmasta alaosasta  

lisätäksesi liitetiedosto-

ominaisuuden ("attached 

file" attribute). 

 

 Aseta kursori haluamasi 

objektin kohdalle ja paina 

hiiren vasenta painiketta. 

 

 

 Näytölle ilmestyy lista 

saatavilla olevista 

liitetiedostoista (paina View 

– painiketta esikatsellaksesi 

tiedostoa). Liitetiedostolistan 

voi muodostaa ”Data Tool” –

apuohjelmalla.  
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 Liitä tiedosto(t) valitsemalla 

ne Attachable files –listasta 

ja painamalla Attach –

painiketta.  

 

 Valitut tiedostot siirtyvät 

Attached files –listaan. Paina 

Apply –painiketta 

vahvistaaksesi valitut 

tiedostot.  

 

 Poistaaksesi liitettyjä 

tiedostoja, valitse haluamasi 

tiedostot Attached files – 

listasta ja paina Detach – 

painiketta. Tiedosto(t) 

siirtyvät Attachable files –

listaan. Vahvista poistetut 

tiedostot painamalla Apply -

painiketta. 

 

7.2.2 Viiva- ja aluetyypin objektien muokkaaminen 
 

 
 Avaa Manual Correction – 

paneeli valitsemalle se Tasks 

List -valikosta. 

 

 Paina ON – painiketta 

Manual Correction -

paneelista. 

 

 Paina Edit Object – 

painiketta paneelin 

vasemmasta yläkulmasta. 

 

 Aseta kursori muokattavan 

objektin kohdalle (objektin 

rajan) ja paina hiiren vasenta 

painiketta. 
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 Objekti on nyt valittu 

muokkaamista varten. 

 

  

 Voit lisätä objektin 

muodostavia pisteitä 

siirtämällä kursori 

haluamaasi kohtaan ja 

painamalla hiiren vasenta 

painiketta. Toista menetelmä 

kunnes objekti on valmis. 

 

  

 Paina lopuksi hiiren oikeata 

painiketta. Ruudun 

alareunaan aukeaa paneeli, 

jossa voit muuttaa objektin 

tyyppiä ja ominaisuuksia. 

 

 Voit vaihtaa objektin viivan 

tyyliä valitsemalla Lines –

välilehden. 
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 Listan alapuolella olevasta 

paletista voit vaihtaa objektin 

väriä ("object colour" 

attribute). 

 

 Avaa attribute –paneeli 

paneli painamalla Attributes 

–painiketta paletin oikealta 

puolelta. 

 

  

 Muokkaa tarvittavia 

ominaisuuksia. 

 

 Aseta päivityksen kesto 

("temporary correction" 

attribute), valitsemalla Start 

ja End -valintaruudut, ja 

kirjoittamalla alku- ja 

loppuajate. 

 

 Aseta haluamasi teksti 

("text" attribute) Text -

kenttään (teksti näkyy 

kartalla). 

 

 Aseta haluamasi tieto 

("object information" 

attribute) Info -kenttään 

(tämä näkyy kartalla vain, jos 

Info -ominaisuus on päällä). 

 

 Aseta haluamasi syvyysarvo 

("object depth" attribute) 

Depth -kenttään. 
 

 Valitse tarvittaessa Danger -

valintaruutu ("danger for 

navigation" attribute). 
 

 Paina Apply -painiketta 

vahvistaaksesi tekemäsi 

muutokset: Manual 

Correction -paneli aukeaa. 

 

 Paina Attachments -

painiketta lisätäksesi 
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liitetiedosto ominaisuuden 

("attached files" attribute) 

panelin vasemmasta 

alaosasta. 

 Aseta kursori haluamasi 

objektin kohdalle ja paina 

hiiren vasenta painiketta. 

 

  

 Näytölle ilmestyy lista 

saatavilla olevista 

liitetiedostoista (paina View -

painiketta esikatsellaksesi 

tiedostoa). Liitetiedostolistan 

voi muodostaa "Data Tool" -

apuohjelmalla.  

 Liitä tiedosto(t) valitsemalla 

ne Attachable files -listasta ja 

painamalla Attach -

painiketta.  

 

 Valitut tiedostot siirtyvät 

Attached files -listaan. Paina 

Apply -painiketta 

vahvistaaksesi valitut 

tiedostot.  

 

 Poistaaksesi liitettyjä 

tiedostoja, valitse haluamasi 

tiedostot Attached files -

listasta ja paina Detach -

painiketta. Tiedosto(t) 

siirtyvät Attachable files -

listaan. Vahvista poistetut 

tiedostot painamalla Apply -

painiketta. 

 

7.3 Objektien koordinaattien muokkaaminen 
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 Avaa Manual Correction – paneeli 

valitsemalle se Tasks List -valikosta. 

 

 Paina ON – painiketta Manual Correction 

-paneelista. 

 

 Paina Shift Object –painiketta paneelin 

vasemmasta yläosasta. 

 

 Sijoita kursori siirrettävän objektin 

kohdalle (ensimmäisen kirjaimen kohdalle 

tekstiobjekteissa tai pisteen kohdalle 

viiva- ja aluetyypin objekteissa). 

 

 Paina hiiren vasenta painiketta. Sijoita 

kursori paikkaan johon objekti siirretään. 

 

 Paina hiiren vasenta painiketta siirtääksesi 

objektin. 

 

 Paina hiiren oikeat painiketta poistuaksesi 

muokkaamistilasta. 

 

7.4 Objektien poistaminen 
 

 
 Avaa Manual Correction – paneeli 

valitsemalle se Tasks List -valikosta. 

 

 Paina ON – painiketta Manual Correction 

-paneelista. 

 

 Paina Delete Object –painiketta paneelin  
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vasemmasta yläosasta. 

 Aseta kursori poistettavan objektin 

kohdalle (tekstiobjekteissa ensimmäisen 

kirjaimen kohdalle). 

 

 Paina hiiren vasenta painiketta 

poistaaksesi objektin. 

 

 Paina hiiren oikeat painiketta poistuaksesi 

muokkaamistilasta. 

 

7.5 Poistetun objektin palauttaminen 
 

 
 Avaa Manual Correction – paneeli 

valitsemalle se Tasks List -valikosta. 

 

 Paina ON – painiketta Manual Correction 

–paneelista. 

 

 Paina Deleted –painiketta paneelin 

yläosasta. Näytölle ilmestyy harmaalla 

värillä kaikki aiemmin poistetut objektit. 

 

 Paina Restore Object –painiketta paneelin 

vasemmasta alaosasta. 
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 Aseta kursori palautettavan objektin 

kohdalle (tekstiobjekteissa ensimmäisen 

kirjaimen kohdalle). 

 

 Paina hiiren vasenta painiketta: "deleted 

object" attribuutti poistetaan ja objektille 

palautetaan sen aiempi väritys. 

 

 Paina hiiren oikeat painiketta poistuaksesi 

palauttamistilasta. 

 

7.6 Muokattujen objektien etsiminen 

Huomio! Pistetyypin objekteja ei voida näyttää pienemmässä mittakaavassa kuin 1:600 000. 

 

 
 Avaa Manual Correction – 

paneeli valitsemalle se Tasks 

List -valikosta. 

 

 Paina ON – painiketta 

Manual Correction –

paneelista. 

 

 Valitse alaosasta Find object 

-välilehti. 
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 Valitse haluamasi objekti 

sivun vasemmasta osasta ja 

paina hiiren vasenta 

painiketta. Valitun objektin 

koordinaatit näkyvät sivun 

oikeassa osassa. 

 

 Tuplaklikkaa hiiren 

vasemmalla painikkeella 

valittua objektia tai sen 

koordinaatteja nähdäksesi 

sen korostettuna 

karttaikkunassa. 

 

  

 Viiva- tai aluetyypin objektin 

ollessa valittuna, sivun 

oikeassa osassa näkyvät 

kaikki pisteet ja koordinaatit, 

joista objekti koostuu. 

 

 Tuplaklikkaa hiiren 

vasemmalla painikkeella 

objektin pistettä tai sen 

koordinaatteja nähdäksesi 

sen korostettuna 

karttaikkunassa. 

 

7.7 Kokoonpanotietojen synkronointi NS verkossa 

Huomio! Tämä toiminto on käytössä ainoastaan Slave (orja) -tilassa. 

 Avaa Manual Correction – paneeli valitsemalle se Tasks List -valikosta. 

 Paina Equalize Data – painiketta Manual Correction –paneelista. Slave -aseman tiedot 

synkronoidaan Master -aseman tietojen kanssa. 

Huomio! Slave –aseman objektitiedostoa ei muuteta, ellei se ole luotu aiemmin kuin Master –

aseman tiedosto. Tiedoston luontiaika on jokaisen aseman tietokoneen kellonaika. 
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8. Käyttäjän kartat 

8.1 Karttojen luominen ja tallentaminen 

8.1.1 Karttaobjektien luominen ja merkitseminen 

8.1.1.1 Objektin luokan ja tyypin valitseminen 
 

 Valitse välilehdestä haluamasi objektin luokka: 

 Symbol -luokka. Valitse objektin 

tyyppi painamalla kuvaketta. 

 

 Line (viiva) -luokka. Valitse objektin 

tyyppi painamalla kuvaketta. 

 

 Depth (syvyys) -luokka. Syötä 

tekstikenttään korostettavan syvyyden 

arvo. 

 

 Text -luokka. Kirjoita tekstikenttään 

valitsemasi teksti. 
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 Circles -luokka. Valitse objektin 

tyyppi painamalla kuvaketta. 

 

8.1.1.2 Ominaisuuksien määrittäminen valitulle objektille 
 

 
 Valitse väri (object colour) 

category selection -ryhmän 

alapuolelta. 

 

 Avaa attribute -ryhmä 

painamalla Attributes -

painiketta sivun oikealla 

puolella. 

 

 Aseta haluamasi teksti ("text" 

attribute) Text -kenttään 

(teksti näkyy kartalla). 

 

 Aseta haluamasi tieto 

("object information" 

attribute) Info -kenttään 

(tämä näkyy kartalla vain, jos 

Info -ominaisuus on päällä). 

 

 Aseta haluamasi syvyysarvo 

("object depth" attribute) 

Depth -kenttään. 
 

 Valitse tarvittaessa Danger -

valintaruutu ("danger for 

navigation" attribute).. 
 

8.1.1.3 Valitun objektin merkitseminen 
 

 
 Paina New Object -painiketta 

merkitäksesi valitun objektin 
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 Aseta kursori haluamaasi 

paikkaan. 

 

 Paina hiiren vasenta painiketta. 

Objekti ilmestyy merkittyyn 

paikkaan. 

 

 Mikäli valittu objekti on viiva, 

aloituspisteen merkitsemisen 

jälkeen, siirrä kursori 

seuraavaan pisteeseen ja paina 

hiiren vasenta painiketta. Toista 

menettely kunnes alue on 

valmis. 

 

 Kun viimeinen viivan tai alueen 

piste on merkitty, paina hiiren 

oikeaa painiketta päättääksesi 

kuvion:  

 

 viiva määritettyjen 

pisteiden välillä; 
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 alue määritettyjen pisteiden 

välillä, ensimmäinen ja 

viimeinen piste on 

yhdistetty. 

 

8.1.1.4 Liitetiedosto-ominaisuuden lisääminen 
 

 
 Lisätäksesi liitetiedosto-

ominaisuuden ("attached 

files" attribute), valitun 

objektin tulee olla merkittynä 

karttaan. 

 

 Paina Attachments -

painiketta lisätäksesi 

liitetiedosto ominaisuuden 

("attached files" attribute) 

panelin vasemmasta 

alaosasta.. 

 

 Aseta kursori haluamasi 

objektin kohdalle ja paina 

hiiren vasenta painiketta. 

 

 Näytölle ilmestyy lista 

saatavilla olevista 

liitetiedostoista (paina View -

painiketta esikatsellaksesi 

tiedostoa). Liitetiedostolistan 

voi muodostaa "Data Tool" -

apuohjelmalla. 
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 Liitä tiedosto(t) valitsemalla 

ne Attachable files -listasta ja 

painamalla Attach –

painiketta. 

 

 Valitut tiedostot siirtyvät 

Attached files -listaan. Paina 

Apply -painiketta 

vahvistaaksesi valitut 

tiedostot. 

 

 Poistaaksesi liitettyjä 

tiedostoja, valitse haluamasi 

tiedostot Attached files -

listasta ja paina Detach -

painiketta. Tiedosto(t) 

siirtyvät Attachable files -

listaan. Vahvista poistetut 

tiedostot painamalla Apply -

painiketta. 

 

8.1.2 Kartan tallentaminen 
 

 
 Voit lisätä kommentin karttaa 

varten Comment input –

kentässä. 

 

 Kirjoita kartalle nimi User 

chart name –kentässä ja paina 

Save -painiketta. 
 

 Kartta on tallennettu, jolloin 

Load chart –painikkeessa 

näkyy tallennetun kartan 

nimi. 

 

8.2 Objektien muokkaaminen 

8.2.1 Pistetyypin objektien muokkaaminen 

Huomio! Pistetyypin objekteja ei voida näyttää pienemmässä mittakaavassa kuin 1:600 000. 

 

 
 Avaa Add Info –paneeli 

valitsemalla se Tasks List -

valikosta. 

 

 Valitse A tai B –taso Add 

Info –paneelista ja paina ON 

– painiketta. 
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 Lataa kartta, jota haluat 

muokata, painamalla Load 

Chart –painiketta ja 

valitsemalla kartan nimi 

listasta. 
 

 Paina Edit Object –painiketta 

paneelin vasemmasta 

yläkulmasta. 

 

 Aseta kursori muokattavan 

objektin kohdalle 

(tekstiobjekteissa 

ensimmäisen kirjaimen 

kohdalle) ja paina hiiren 

vasenta painiketta. 

 

 Kuvaruudun alaosaan aukeaa 

paneeli objektien 

muokkaamista varten. 

 

 Muuta välilehdestä valitun 

objektin luokka: 

 

 Symbol –luokka. Valitse 

objektin tyyppi 

painamalla kuvaketta. 

 

 Depth (syvyys) –luokka. 

Syötä tekstikenttään 

korostettavan syvyyden 

arvo. 
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 Text –luokka. Kirjoita 

tekstikenttään 

valitsemasi teksti. 

 

 Valitse objektin väri (object 

colour) category selection –

ryhmän alapuolelta. 

 

 Avaa attribute –ryhmä 

painamalla Attributes –

painiketta sivun oikealla 

puolella. 

 

 Voit muokata objektin 

ominaisuuksia. 

 

 Aseta haluamasi teksti ("text" 

attribute) Text –kenttään 

(teksti näkyy kartalla). 
 

 Aseta haluamasi tieto 

("object information" 

attribute) Info –kenttään 

(tämä näkyy kartalla vain, jos 

Info –ominaisuus on päällä). 
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 Aseta haluamasi syvyysarvo 

("object depth" attribute) 

Depth -kenttään. 
 

 Valitse tarvittaessa Danger 

valintaruutu ("danger to 

navigation" attribute).. 
 

 Paina Apply –painiketta 

vahvistaaksesi tekemäsi 

muutokset: Add Info –

paneeli aukeaa. 

 

 Paina Attachments –

painiketta panelin 

vasemmasta alaosasta  

lisätäksesi liitetiedosto-

ominaisuuden ("attached 

file" attribute). 

 

 Aseta kursori haluamasi 

objektin kohdalle ja paina 

hiiren vasenta painiketta. 

 

 Näytölle ilmestyy lista 

saatavilla olevista 

liitetiedostoista (paina View 

– painiketta esikatsellaksesi 

tiedostoa). Liitetiedostolistan 

voi muodostaa ”Data Tool” –

apuohjelmalla.  

 Liitä tiedosto(t) valitsemalla 

ne Attachable files –listasta 

ja painamalla Attach –

painiketta. 

 

 Valitut tiedostot siirtyvät 

Attached files –listaan. Paina 

Apply –painiketta 

vahvistaaksesi valitut 

tiedostot.  

 

 Poistaaksesi liitettyjä  
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tiedostoja, valitse haluamasi 

tiedostot Attached files – 

listasta ja paina Detach – 

painiketta. Tiedosto(t) 

siirtyvät Attachable files –

listaan. Vahvista poistetut 

tiedostot painamalla Apply -

painiketta. 

8.2.2 Viiva- ja aluetyypin objektien muokkaaminen 
 

 

 Avaa Add Info –paneeli 

valitsemalla se Tasks List -

valikosta. 

 

 Valitse A tai B –taso Add 

Info –paneelista ja paina ON 

– painiketta. 

 

 Lataa kartta, jota haluat 

muokata, painamalla Load 

Chart –painiketta ja 

valitsemalla kartan nimi 

listasta.. 
 

 Paina Edit Object –painiketta 

paneelin vasemmasta 

yläkulmasta. 

 

 Aseta kursori muokattavan 

objektin kohdalle (objektin 

rajan) ja paina hiiren vasenta 

painiketta.  
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 Objekti on nyt valittu 

muokkaamista varten. 

 

 Voit lisätä objektin 

muodostavia pisteitä 

siirtämällä kursori 

haluamaasi kohtaan ja 

painamalla hiiren vasenta 

painiketta. Toista menetelmä 

kunnes objekti on valmis. 

 

 Paina lopuksi hiiren oikeata 

painiketta. Ruudun 

alareunaan aukeaa paneeli, 

jossa voit muuttaa objektin 

tyyppiä ja ominaisuuksia. 
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 Voit vaihtaa objektin viivan 

tyyliä valitsemalla Lines –

välilehden. 

 

 

 Listan alapuolella olevasta 

paletista voit vaihtaa objektin 

väriä ("object colour" 

attribute). 

 

 Avaa attribute –paneeli 

paneli painamalla Attributes 

–painiketta paletin oikealta 

puolelta. 

 

 Muokkaa tarvittavia 

ominaisuuksia. 

 

 Aseta haluamasi teksti ("text" 

attribute) Text -kenttään 

(teksti näkyy kartalla). 

 

 Aseta haluamasi tieto 

("object information" 

attribute) Info -kenttään 

(tämä näkyy kartalla vain, jos 

Info -ominaisuus on päällä). 

 

 Aseta haluamasi syvyysarvo 

("object depth" attribute) 

Depth -kenttään. 
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 Valitse tarvittaessa Danger -

valintaruutu ("danger for 

navigation" attribute). 
 

 Files are attached/detached 

("attached file" attribute) in a 

separate step. 

 

 Paina Apply -painiketta 

vahvistaaksesi tekemäsi 

muutokset: Manual 

Correction -paneli aukeaa. 

 

 Paina Attachments -

painiketta lisätäksesi 

liitetiedosto ominaisuuden 

("attached files" attribute) 

paneelin vasemmasta 

alaosasta. 

 

 Aseta kursori haluamasi 

objektin kohdalle ja paina 

hiiren vasenta painiketta. 

 

 Näytölle ilmestyy lista 

saatavilla olevista 

liitetiedostoista (paina View -

painiketta esikatsellaksesi 

tiedostoa). Liitetiedostolistan 

voi muodostaa "Data Tool" -

apuohjelmalla.  

 Liitä tiedosto(t) valitsemalla 

ne Attachable files -listasta ja 

painamalla Attach -

painiketta. 

 

 Valitut tiedostot siirtyvät 

Attached files -listaan. Paina 

Apply -painiketta 

vahvistaaksesi valitut 

tiedostot. 
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 Poistaaksesi liitettyjä 

tiedostoja, valitse haluamasi 

tiedostot Attached files -

listasta ja paina Detach -

painiketta. Tiedosto(t) 

siirtyvät Attachable files -

listaan. Vahvista poistetut 

tiedostot painamalla Apply -

painiketta. 

 

  

8.3 Objektien koordinaattien muokkaaminen 
 

 
 Avaa Add Info –paneeli 

valitsemalla se Tasks List -

valikosta. 

 

 Valitse A tai B –taso Add Info 

–paneelista ja paina ON – 

painiketta. 

 

 Lataa kartta, jota haluat 

muokata, painamalla Load 

Chart –painiketta ja 

valitsemalla kartan nimi 

listasta. 
 

 Paina Shift Object –painiketta 

paneelin vasemmasta yläosasta. 

 

 Sijoita kursori siirrettävän 

objektin kohdalle (ensimmäisen 

kirjaimen kohdalle 

tekstiobjekteissa tai pisteen 

kohdalle viiva- ja aluetyypin 

objekteissa). 
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 Paina hiiren vasenta painiketta. 

Sijoita kursori paikkaan johon 

objekti siirretään. 

 

 Paina hiiren vasenta painiketta 

siirtääksesi objektin. 

 

 Paina hiiren oikeat painiketta 

poistuaksesi muokkaamistilasta. 

 

8.4 Objektien poistaminen 
 

 
 Avaa Add Info –paneeli 

valitsemalla se Tasks List -

valikosta. 

 

 Valitse A tai B –taso Add Info 

–paneelista ja paina ON – 

painiketta. 

 

 Lataa kartta, josta haluat 

poistaa objektin, painamalla 

Load Chart –painiketta ja 

valitsemalla kartan nimi 

listasta. 
 

 Paina Delete Object –

painiketta paneelin 

vasemmasta yläosasta. 
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 Aseta kursori poistettavan 

objektin kohdalle 

(ensimmäisen kirjaimen 

kohdalle tekstiobjekteissa tai 

pisteen kohdalle viiva- ja 

aluetyypin objekteissa). 

 

 Paina hiiren vasenta painiketta 

poistaaksesi objektin. 

 

 Paina hiiren oikeat painiketta 

poistuaksesi 

muokkaamistilasta. 

 

8.5 Poistetun objektin palauttaminen 
 

 
 Avaa Add Info –paneeli 

valitsemalla se Tasks List -

valikosta. 

 

 Valitse A tai B –taso Add Info 

–paneelista ja paina ON – 

painiketta. 

 

 Lataa kartta, josta haluat 

palautta poistetun objektin, 

painamalla Load Chart –

painiketta ja valitsemalla 

kartan nimi listasta. 
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 Paina Deleted –painiketta 

paneelin yläosasta. Näytölle 

ilmestyy harmaalla värillä 

kaikki aiemmin poistetut 

objektit. 

 

 Paina Restore Object –

painiketta paneelin 

vasemmasta alaosasta. 

 

 Aseta kursori palautettavan 

objektin kohdalle 

(ensimmäisen kirjaimen 

kohdalle tekstiobjekteissa tai 

pisteen kohdalle viiva- ja 

aluetyypin objekteissa). 

 

 Paina hiiren vasenta painiketta: 

"deleted object" attribuutti 

poistetaan ja objektille 

palautetaan sen aiempi väritys. 

 

 Paina hiiren oikeat painiketta 

poistuaksesi palauttamistilasta. 

 

8.6 Kahden kartan yhdistäminen 
 

 
 Avaa Add Info –paneeli 

valitsemalla se Tasks List -

valikosta. 
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 Valitse A tai B –taso Add Info 

–paneelista ja paina ON – 

painiketta. 

 

 Lataa kartta, jonka haluat 

yhdistää toiseen karttaan, 

painamalla Load Chart –

painiketta ja valitsemalla kartan 

nimi listasta. 
 

 Valitse B –taso paneelin 

yläosasta ja paina ON – 

painiketta. 

 

 Lataa toinen kartta, jonka 

haluat yhdistää, painamalla 

Load Chart –painiketta ja 

valitsemalla kartan nimi 

listasta. 
 

 B-taso ollessa aktiivisena, 

näkyy vain siihen ladattuna 

oleva kartta. 

 

 Kun molemmat tasot (A ja B) 

ovat aktiivisina, näkyvät 

molemmat ladatut kartat 

samanaikaisesti näytöllä. 

 

 Paina Merge –painiketta 

paneelin vasemmasta yläosasta. 

A-tason kartta yhdistetään B-

tason kartan kanssa, ja uusi 

kartta muodostetaan aktiivisena 

olevaan tasoon.  

 

 Kirjoita uuden kartan nimi 

kenttään ja paina Save -

painiketta. 
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 Kartta on tallennettu, jolloin 

Load chart –painikkeessa 

näkyy tallennetun kartan nimi.. 

 

8.7 Kartan poistaminen 
 

 
 Avaa Add Info –paneeli valitsemalla se 

Tasks List -valikosta. 

 

 Paina Delete chart –painiketta Add Info –

paneelissa ja valitse poistettavan kartan 

nimi listasta.. 

 

 Paina hiiren vasenta painiketta. 

 

 Vahvista poistaminen aukeavassa 

ikkunassa painamalla Yes -painiketta. 

 

8.8 Objektien etsiminen 

Huomio! Pistetyypin objekteja ei voida näyttää pienemmässä mittakaavassa kuin 1:600 000. 

 

 
 Avaa Add Info –paneeli 

valitsemalla se Tasks List -

valikosta. 

 

 Valitse A tai B –taso Add 

Info –paneelista ja paina ON 

– painiketta. 

 

 Lataa kartta, josta haluat etsiä 

objektia, painamalla Load 

Chart –painiketta ja 

valitsemalla kartan nimi 

listasta. 
 

 Valitse alaosasta Find object 

-välilehti. 
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 Valitse haluamasi objekti 

sivun vasemmasta osasta ja 

paina hiiren vasenta 

painiketta. Valitun objektin 

koordinaatit näkyvät sivun 

oikeassa osassa. 

 

 Tuplaklikkaa hiiren 

vasemmalla painikkeella 

valittua objektia tai sen 

koordinaatteja nähdäksesi sen 

korostettuna karttaikkunassa.. 

 

 Viiva- tai aluetyypin objektin 

ollessa valittuna, sivun 

oikeassa osassa näkyvät 

kaikki pisteet ja koordinaatit, 

joista objekti koostuu. 

 

 Tuplaklikkaa hiiren 

vasemmalla painikkeella 

objektin pistettä tai sen 

koordinaatteja nähdäksesi sen 

korostettuna karttaikkunassa. 

 

8.9 Kokoonpanotietojen synkronointi NS verkossa 

Huomio! Tämä toiminto on käytössä ainoastaan Slave (orja) -tilassa. 

 Avaa Add Info – paneeli valitsemalla se Tasks List -valikosta. 

 Paina Equalize Data – painiketta Add Info –paneelista. Slave -aseman tiedot synkronoidaan 

Master -aseman tietojen kanssa.  

Huomio! Slave – aseman objektitiedostoa ei muuteta, ellei se ole luotu aiemmin kuin Master –

aseman tiedosto. Tiedoston luontiaika on jokaisen aseman tietokoneen kellonaika. 
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9 Reittien käsittely 

9.1 Reitin luominen 

9.1.1 Graafinen menetelmä (KUVAT PUUTTUU) 

  

 Avaa Route –paneeli 

valitsemalla Tasks List 

Control Paneelista. 

 

 Paina New –painiketta 

Route -paneelista. 

 

 Paneeli näyttää seuraavalta. 

 

 Kursori ilmestyy 

karttapaneliin, samalla 

näytön oikeassa alaosassa 

näkyy reitin muokkaus (Edit 

Route information) ikkuna. 
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 Aseta kursori 

aloituspisteeseen 

käyttämällä Edit route 

information -ikkunaa apuna 

ja paina hiiren vasenta 

painiketta. 

 

 Karttanäytölle 

aloituspisteen kohdalle 

ilmestyy symboli ja numero 

"0". Siirrä kursori seuraavaa 

reittipistettä varten. Reitin 

etappi edellisestä 

reittipisteestä kursorin 

koordinaatteihin piirtyy 

näytölle. Paina hiiren 

vasenta painiketta. 

Reittipisteen symboli ja 

numero "1" ilmestyy. 

Oletusarvona XTE -viivat 

näytetään. Ne saa pois 

käytöstä Extra -ikkunasta. 

 

 Lisätäksesi reittipisteitä, 

toista edellinen menettely 

kunnes reitti on valmis. 

 

 Mikäli kursori siirretään 

karttapanelin rajojen 

ulkopuolelle, ohjelma 

automaattisesti vierittää 

karttakuvaa (Sillä 

oletuksella, että Autoload 

on päällä). 

 

 Kun viimeinen reittipiste on 

asetettu, tuplaklikkaa hiiren 

oikeata painiketta: kursori 

siirtyy pois reitin 

suunnittelu- ja 

muokkaustilasta. 

 

 Tallentaaksesi reitin, 

kirjoita panelin vasemmassa  
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yläosassa olevaan kenttää 

reitille nimi. 

 Paina Save -painiketta.  

  

9.1.2 Taulukkomenetelmä 
 

 
 Avaa Route –paneeli 

valitsemalla Tasks List 

Control Paneelista. 

 

 Paina New –painiketta Route 

-paneelista. 

 

  

 Paneeli näyttää seuraavalta 
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 Valitse Extra -välilehti ja 

paina Columns -painiketta. 

 

 Valitse listasta haluamasi 

sarakkeet taulukkoa varten. 

 

 Aseta reitin aloituspiste (rivi 

"0") seuraamalla alla olevan 

taulukon ohjeita.  

 

Valitse Name -solu 

tuplaklikkaamalla hiiren 

vasemmalla painikkeella.   

Kirjoita reittipisteen nimi ja paina 

<Enter>. 

 

Valitse Lat -solu tuplaklikkaamalla 

sitä. 

 

Kirjoita soluun levyspiirin 

koordinaatit ja paina hiiren vasenta 

painiketta. 

 

Paina Apply -painiketta. 

 

Valitse Lon -solu 

tuplaklikkaamalla sitä.  

 

Kirjoita soluun pituuspiirin 

koordinaatit ja paina hiiren vasenta 

painiketta. 
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Paina Apply -painiketta. 

 

Valitse RL/GC -solu 

tuplaklikkaamalla sitä. 

 

Valitse etapin tyyppi: loksodromi 

(RL) tai isoympyrä (GC). 

 

Paina hiiren vasenta painiketta. 

 

Course ja Range –soluja ei voi 

muokata. 

 

Valitse Port XTE -solu 

tuplaklikkaamalla sitä. 

 

Aseta Port XTE -arvo ja paina 

hiiren vasenta painiketta. 

 

Valitse Stb. XTE -solu 

tuplaklikkaamalla sitä. 

 

Aseta Stb. XTE -arvo ja paina 

hiiren vasenta painiketta. 

 

Valitse Arrival Circle -solu 

tuplaklikkaamalla sitä. 

 

Aseta säteen arvo WP change 

circle ja paina hiiren vasenta 

painiketta. 
 

Valitse Turn Radius -solu 

tuplaklikkaamalla sitä (solu on 

mahdollista valita vain, jos Rudder 

Angle -soluun ei ole asettu arvoa). 
 

Aseta reittipisteen kääntösäde ja 

paina hiiren vasenta painiketta.  

 

 

 
 Jäljellä olevat solujen arvot 

täytetään reitin aikataulua 

luodessa. 

 

 Toista edellinen menettely 

kaikille reittipisteille. 

 

 Tallenna reitti kirjoittamalle 

reitin nimi panelin yläosassa 

olevaan kenttään. 
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 Paina Save -painiketta.  

9.1.3 Lisätyökalujen käyttö reitin luomisessa 

9.1.3.1 Advanced cursor 
 

 
 Valitse Advanced Cursor -

ryhmästä. 

Käyttääksesi lisätyökaluja 

valitse haluamasi työkalu: 

 Head mark - näyttää 

viivan kursorin paikasta 

eteenpäin kohti valittua 

reitin; 

 Stern mark - näyttää 

viivan vastakkaiseen 

suuntaan reittipisteestä; 

 Mark - näyttää kaksi 

viivaa asetetulla 

kulmalla suhteessa Head 

Mark lineen; 

 Distance - näyttää 

asetetun etäisyyden 

cursor linellä. 

 

 Kursorin lisätyökalut ovat 

hyödyllisiä esmi. 

suunniteltaessa reittiä 

väylälinjojen mukaan. 

 

9.1.3.2 Reitin piirtäminen hyödyntäen majakoiden valosektoreita 
 

 Kun on tarpeellista sijoittaa reittipisteitä 

majakoiden valon kantomatkan mukaan, valitse 

Show sectors -valintaruutu. Kun kursori on 

kantomatkan sisällä, majakan symboli syttyy 

karttaikkunassa. Symbolin väri määräytyy sen 

mukaan, minkä värisen sektorin sisällä kursori 

on. 
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9.1.3.3 Wheel Over Pointin asettaminen 
 

 Kun on tarpeellista ottaa huomioon laivan 

kääntösäde, valitse Wheel over - valintaruutu Set 

Point -ryhmästä.  

9.1.3.4 Referenssipisteen asettaminen karttaan 
 

 Asettaaksesi referenssipisteen, jota voi käyttää 

reittien merkitsemiseen ja muokkaamiseen, paina 

Set -painiketta Anchor -ryhmässä. Sijoita kursori 

haluamaasi paikkaan ja paina hiiren vasenta 

painiketta. Symboli ilmestyy kartalle, samalla 

koordinaattiruutu näyttää pisteen koordinaatit. 

Poistaaksesi referenssipisteen, paina Clear -

painiketta Anchor -ryhmässä. 

 

9.2 Reittien pikahaku 
 

 
 Avaa Route –paneeli 

valitsemalla Tasks List 

Control Paneelista. 

 

 Paina Load Route –painiketta 

Route -paneelista. 
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 Valitse listasta haluamasi 

reitti, ja paina hiiren vasenta 

painiketta. Kuvan mukainen 

paneli aukeaa. 

 

  

 Paina Focus on Route -

painiketta. Ladattu reitti 

näkyy kokonaan sovitetussa 

mittakaavassa. 

 

9.3 Reittien muokaaminen 

9.3.1 Graafinen menetelmä 
 

 
 Avaa Route -paneli 

valitsemalla se Tasks List -

valikosta. 

 

 Paina Load Route -painiketta 

Route -panelissa. 
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 Valitse listasta haluamasi 

reitti, ja paina hiiren vasenta 

painiketta. Kuvan mukainen 

paneli aukeaa. 

 

 Paina WP Editor -painiketta. 

Haku kursori tulee 

aktiiviseksi samalla kun Edit 

Route -ikkuna aukeaa näytön 

oikeaan alaosaan. 

 

 Edit Route -ikkuna näyttää 

kursorin koordinaatit. 

 

9.3.1.1 Olemassa olevan reittipisteen koordinaattien muuttaminen 
 

 
 Sijoita kursori muokattavan 

reittipisteen kohdalle. 
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 Paina hiiren vasenta 

painiketta. Reittipiste on nyt 

valittu. 

 

 Siirrä reittipistettä 

haluamaasi paikkaan. 

 

 Paina hiiren vasenta 

painiketta. 

 

9.3.1.2 Uuden reittipisteen lisääminen 
 

 
 Sijoita kursori etapin 

varrelle, johon reittipiste 

lisätään. 
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 Paina hiiren vasenta 

painiketta. Reittipiste on nyt 

valittu. 

 

  

 Siirrä halutessasi 

reittipisteen paikkaan.  

 

  

 Paina hiiren vasenta 

painiketta. 

 

9.3.1.3 Reittipisteen poistaminen 
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 Sijoita kursori poistettavan 

reittipisteen kohdalle. 

 

  

 Paina hiiren vasenta 

painiketta. Reittipiste on nyt 

valittu. 

 

  

 Poistaaksesi valitun 

reittipisteen paina hiiren 

oikeata painiketta. 

 

 Paina hiiren oikeata 

painiketta poistuaksesi reitin 

muokkauksesta. 

 

 Tallenna muokkaukset 

painamalla Save -painiketta 

paneelin oikeassa yläosassa. 

 

9.3.2 Taulukkomenetelmä 
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 Avaa Route -paneli 

valitsemalla se Tasks 

List -valikosta. 

 

 Paina Load Route -

painiketta Route -

panelissa. 

 

  

 Valitse listasta 

haluamasi reitti, ja 

paina hiiren vasenta 

painiketta. Kuvan 

mukainen paneeli 

aukeaa. 

 

 Muokkaa olemassa 

olevaa reittiä 

seuraavien kappaleiden 

osoittamalla tavalla: 

 

9.3.2.1 Olemassa olevan reittipisteen koordinaattien muuttaminen 
Valitse Name -solu 

tuplaklikkaamalla hiiren 

vasemmalla painikkeella.   

Kirjoita reittipisteen nimi ja paina 

<Enter>. 

 

Valitse Lat -solu tuplaklikkaamalla 

sitä. 

 

Kirjoita soluun levyspiirin 

koordinaatit ja paina hiiren vasenta 

painiketta. 
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Paina Apply -painiketta. 

 

Valitse Lon -solu 

tuplaklikkaamalla sitä.  

 

Kirjoita soluun pituuspiirin 

koordinaatit ja paina hiiren vasenta 

painiketta. 

 

Paina Apply -painiketta. 

 

Valitse RL/GC -solu 

tuplaklikkaamalla sitä. 

 

Valitse etapin tyyppi: loksodromi 

(RL) tai isoympyrä (GC). 

 

Paina hiiren vasenta painiketta. 

 

Course ja Range –soluja ei voi 

muokata. 

 

Valitse Port XTE -solu 

tuplaklikkaamalla sitä. 

 

Aseta Port XTE -arvo ja paina 

hiiren vasenta painiketta. 

 

Valitse Stb. XTE -solu 

tuplaklikkaamalla sitä. 

 

Aseta Stb. XTE -arvo ja paina 

hiiren vasenta painiketta. 

 

Valitse Arrival Circle -solu 

tuplaklikkaamalla sitä. 

 

Aseta säteen arvo WP change 

circle ja paina hiiren vasenta 

painiketta. 
 

Valitse Turn Radius -solu 

tuplaklikkaamalla sitä (solu on 

mahdollista valita vain, jos Rudder 

Angle -soluun ei ole asettu arvoa). 
 

Aseta reittipisteen kääntösäde ja 

paina hiiren vasenta painiketta.  
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Muokkaa seuraavia reittipisteitä.  

9.3.2.2 Uuden reittipisteen lisääminen 
 

 
 Sijoita kursori reittipisteen 

kohdalle, jota ennen haluat 

uuden reittipisteen lisättävän, 

ja paina hiiren vasenta 

painiketta. 

 

  

 Paina <Insert> 

näppäimistöltä. Uusi rivi 

reittipistettä varten lisätään, 

sisältäen samat tiedot kuin 

valittuna ollut reittipiste. 

 

 Muokkaa uutta reittipistettä 

edellisessä kappaleessa 

esitetyllä tavalla (Olemassa 

olevan reittipisteen 

koordinaattien muuttaminen). 

 

9.3.2.3 Reittipisteen poistaminen 
 

 
 Sijoita kursori poistettavan 

reittipisteen kohdalle ja paina 

hiiren vasenta painiketta. 

 

  

 Paina <Delete> 

näppäimistöltä. Valittu 

reittipiste poistetaan. 

 

 Muutokset taulukossa  
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näkyvät myös graafisessa 

ikkunassa. 

 Tallenna muokkaukset 

painamalla Save -painiketta 

paneelin oikeassa yläosassa. 

 

9.4 Reittien yhdistäminen 
 

 
 Avaa Route -paneeli 

valitsemalla se Tasks List -

valikosta. 

 

 Paina Load Route -painiketta 

Route -paneelissa. 

 

 Valitse aukeavasta listasta 

reitti, jonka perään haluat 

yhdistää toisen reitin. 
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 Valitse Extra – välilehti, ja 

paina Link To – painiketta. 

 

 Aukeavasta listasta valitse 

toinen reitti, joka yhdistetään 

aiemmin valitun reitin 

perään. 

 

 Yhdistetyn reitin reittipisteet 

lisätään taulukkoon. 

 

 Yhdistetty reitti näkyy myös 

karttaikkunassa. 

 

 Paina Save – painiketta 

paneelin oikeasta yläosasta 

tallentaaksesi reitin. 

 

9.5 Reitin poistaminen 
 

 
 Avaa Route -paneeli valitsemalla 

se Tasks List -valikosta. 
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 Valitse Extra – välilehti, ja paina 

Delete – painiketta. 

 

  

 Valitse poistettava reitti listasta 

ja paina hiiren vasenta painiketta. 

 

 Vahvista reitin poistaminen 

valitsemalla Yes. 

 

9.6 Reitin siirtäminen ulkoiseen laitteeseen 

Huomio! Ulkoinen laite tulee olla kytkettynä System Configuration –apuohjelmassa. 

 

 
 Avaa Route -paneeli valitsemalla se 

Tasks List -valikosta. 
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 Valitse Extra – välilehti, ja paina 

Upload Route –painiketta. 

 

 Valitse reitti, jonka haluat kopioida ja 

paina hiiren vasenta painiketta. 

 

9.7 Reitin automaattinen tarkastaminen 

Huomio! Reitin tarkastaminen perustuu objekteihin, jotka ilmaisevat vaaraa navigoinnille, ja niiden 

turvallisuusparametrit on asetettu Monitoring – paneelin Navigational Alarms –sivulla. 

 

 
 Avaa Route -paneeli 

valitsemalla se Tasks List -

valikosta. 

 

 Paina Load Route -painiketta 

Route -paneelissa. 
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 Valitse reitti, jonka haluat 

tarkastettavan ja paina hiiren 

vasenta painiketta. 

 

  

 Valitse Check – välilehti. 

Turvallisuusparametrit 

näkyvät ikkunan alaosassa. 
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 Valitse Check Editor – 

valintaruutu ja paina Check 

Route Planning – painiketta. 

 

 

 Tarkastuksen eteneminen 

näkyy ikkunassa. 

Tarkastuksen jälkeen 

ikkunassa näkyy havaitut 

vaarat tai, että vaaroja ei 

löytynyt. 

 

9.7.1 Vaarojen tarkastelu 
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 Tarkastellaksesi havaittuja 

vaaroja, siirry  -

painikkeilla haluttuun 

kohtaan ja paina Show on 

chart –painiketta. Vaarallinen 

kohde näkyy keskellä 

karttapaneelia ja se merkitty 

vilkkuvalla ympyrällä. 

 

 Mikäli vaaroja ei tunnistettu, 

paina Accept – painiketta 

poistuaksesi reitin 

tarkastuksesta. 

 

9.7.2 Reitin muokkaaminen mikäli vaaroja havaittu 
 

 
 Tarkastellaksesi havaittuja 

vaaroja, siirry  -

painikkeilla haluttuun 

kohtaan ja paina Edit -

painiketta. Kursori ilmestyy 

kartalle kohtaan, jossa 

tarkastus on havainnut 

vaaran. 

 

  

 Muokkaa reittiä siten, että 

kyseinen etappi ei kulje 

vaarallisen alueen tai 

objektin lävitse. 
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 Kun muokkaaminen on 

valmis, paina hiiren vasenta 

painiketta. Reitti tarkastetaan 

ja seuraava vaarallinen kohta 

reitillä näytetään. 

 

  

 Mikäli vaarallisia kohtia 

reitillä ei enää ole, näkyy 

Check -ikkunassa kuvan 

mukainen viesti. 
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 Paina Accept – painiketta: 

ohjelma tarkastaa seuraavat 

etapit kunnes koko reitti on 

tarkastettu ja muokattu. Kun 

vaaroja ei enää löydetty 

Check – ikkunassa näkyy 

kuvan mukainen viesti. 

 

 Poistuaksesi tarkastus tilasta, 

paina Accept -painiketta. 

 

9.8 Aikataulujen luominen 
 

 
 Avaa Route -paneeli 

valitsemalla se Tasks List -

valikosta. 

 

 Paina Load Route -painiketta 

Route -paneelissa. 
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 Valitse reitti, jonka 

aikataulun haluat luoda ja 

paina hiiren vasenta 

painiketta. 

 

 Valitse Extra – välilehti ja 

paina Columns -painiketta. 

 

 Valitse ne rivit taulukosta, 

joidenka reittipisteiden 

mukaan haluat määrittää 

aikataulun. Valintaa vastaavat 

rivit näkyvät Route – 

paneelin taulukossa.. 
 

 Valitse Schedule – välilehti ja 

paina Clear -painiketta. 

 

 Luodaksesi uuden aikataulun, 

paina New -painiketta. 

 

Aseta reittipisteille aikatauluelementit alla osoitetulla tavalla: 

Valitse Time Zone – solu 

tuplaklikkaamalla sitä hiiren 

vasemmalla painikkeella. 
 

Aseta aikavyöhykkeen arvo 

valitulle reittipisteelle ja paina 

hiiren oikeata painiketta. 

 

Paina Apply -painiketta. 

 

Valitse ETA – solu 

tuplaklikkaamalla sitä hiiren 

vasemmalla painikkeella. 
 

Aseta arvioitu saapumisaika 

valitulle reittipisteelle ja paina 

hiiren oikeata painiketta. 

 

Paina Apply -painiketta. 
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Valitse Stay – solu 

tuplaklikkaamalla sitä hiiren 

vasemmalla painikkeella. 
 

Aseta pysähdyksen kesto 

valitulle reittipisteelle ja paina 

hiiren oikeata painiketta. 

 

Paina Apply -painiketta. 

 

Valitse ETD –solu (ei reitin 

viimeisessä reittipisteessä) 

tuplaklikkaamalla sitä hiiren 

vasemmalla painikkeella. 
 

Aseta arivioitu lähtöaika 

valitulle reittipisteelle ja paina 

hiiren oikeata. 

 

Paina Apply -painiketta. 

 

TTG, Total Time ja Average 

Speed – soluja ei voi muokata. 

 

Valitse Speed –solu 

tuplaklikkaamalla sitä hiiren 

vasemmalla painikkeella. 
 

Aseta nopeus valitulle 

reittipisteelle ja paina hiiren 

oikeata painiketta. 
 

Huomio! Reitin ensimmäistä reittipistestettä varten on aina määritettävä lähtöaika (ETD). Reitin 

viimeistä reittipistettä varten on aina määritettävä joko saapumisaika (ETA) tai nopeus. 

 

 
 Valitse Tidal Current, 

Surface Current and Weather 

– valintaruudut ottaaksesi 

huomioon sääolosuhteet 

aikataulun laskennassa. 
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 Paina Calculate – painiketta. 

Aikataulu lasketaan.  

 

 Aikataulun laskennan 

tulokset näkyvät taulukossa. 

 

 Schedule – kenttä on luotu. 

Voit tallentaa aikataulun 

kirjoittamalla kenttään nimen 

aikataululle. 

 

 Paina Save –painiketta 

tallentaaksesi aikataulun. 

 

9.9 Aikataulun muokkaaminen 
 

 
 Avaa Route -paneeli 

valitsemalla se Tasks List -

valikosta. 
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 Paina Load Route -painiketta 

Route -paneelissa. 

 

  

 Valitse reitti, jonka 

aikataulua haluat muokata ja 

paina hiiren vasenta 

painiketta. 

 

 Valitse välilehti, jossa on 

aikataulun nimi, jota haluat 

muokata. 

 

 Valitse muokattava aikataulu 

aukeavasta listasta. Aikataulu 

latautuu taulukkoon. 

 

 Muokkaa aikataulua alla 

osoitetulla tavalla. Kaikki 

lasketut arvot häviävät 

muokattaessa aikataulua. 

 

Valitse Time Zone – solu 

tuplaklikkaamalla sitä hiiren 

vasemmalla painikkeella. 
 

Aseta aikavyöhykkeen arvo 

valitulle reittipisteelle ja paina 

hiiren oikeata painiketta. 

 

Paina Apply -painiketta. 

 

Valitse ETA – solu 

tuplaklikkaamalla sitä hiiren 

vasemmalla painikkeella. 
 



   

138 

Aseta arvioitu saapumisaika 

valitulle reittipisteelle ja paina 

hiiren oikeata painiketta. 

 

Paina Apply -painiketta. 

 

Valitse Stay – solu 

tuplaklikkaamalla sitä hiiren 

vasemmalla painikkeella. 
 

Aseta pysähdyksen kesto 

valitulle reittipisteelle ja paina 

hiiren oikeata painiketta. 

 

Paina Apply -painiketta. 

 

Valitse ETD –solu (ei reitin 

viimeisessä reittipisteessä) 

tuplaklikkaamalla sitä hiiren 

vasemmalla painikkeella. 
 

Aseta arivioitu lähtöaika 

valitulle reittipisteelle ja paina 

hiiren oikeata. 

 

Paina Apply -painiketta. 

 

TTG, Total Time ja Average 

Speed – soluja ei voi muokata. 

 

Valitse Speed –solu 

tuplaklikkaamalla sitä hiiren 

vasemmalla painikkeella. 
 

Aseta nopeus valitulle 

reittipisteelle ja paina hiiren 

oikeata painiketta. 
 

Huomio! Reitin ensimmäistä reittipistestettä varten on aina määritettävä lähtöaika (ETD). Reitin 

viimeistä reittipistettä varten on aina määritettävä joko saapumisaika (ETA) tai nopeus. 

 

 
 Valitse Tidal Current, 

Surface Current and Weather 

– valintaruudut ottaaksesi 

huomioon sääolosuhteet 

aikataulun laskennassa 
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 Paina Calculate – painiketta. 

Aikataulu lasketaan.   

 

 Aikataulun laskennan 

tulokset näkyvät taulukossa. 

 

 Muokkaaminen on valmis. 

Muokattu aikataulu tallentuu 

automaattisesti samalla 

nimellä kuin se oli aiemmin 

tallennettu. Tallentaaksesi 

sen uudella nimellä, kirjoita 

Schedule – kenttään 

aikataululle uusi nimi. 

 

 Paina Save -painiketta.  

9.10 Reittitietojen muuttaminen Excel -formaattiin 
 

 Huomio! Tämä toiminto on käytössä 

vain, mikäli koneeseen on asennettu 

MS Excel -ohjelmisto. 

 

 Avaa Route -paneeli 

valitsemalla se Tasks List -

valikosta. 
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 Paina Load Route -painiketta 

Route – paneelissa. Listassa 

näkyy kaikki Navi Sailoriin 

tallennetut reitit. 

 

  

 Valitse listasta reitti, jonka 

haluat tallentaa Excel -

taulukoksi. 

 

 Valitse Extra – välilehti 

Functions – paneelista ja 

paina Route to Table -

painiketta. 

 

 Näytöllä näkyy valittu reitti 

Excel – taulukkona. 

Taulukko tallentuu 

automaattisesti Excel – 

tiedostoksi (*.xls). Näitä 

tiedostoja voi käsitellä Data 

Tool -apuohjelmalla. 

 

9.11 Etäisyyden pikalaskuri 
 

 
 Avaa Route -paneeli 

valitsemalla se Tasks List -

valikosta. 

 

 Paina Load Route -painiketta 

Route – paneelissa. Listassa 

näkyy kaikki Navi Sailoriin 

tallennetut reitit. 
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 Valitse listasta reitti, jonka 

pituuden haluat laskettavan. 

 

 Valitse Schedule – välilehti 

Functions -sivulta. 

 

 Ikkunan alaosassa on Quick 

distance calculator -ikkuna 

(etäisyyden pikalaskuri). 

Valitse From -

pudotusvalikosta reittipisteen 

numero, josta haluat 

laskennan alkavan. Valitse 

To -pudotusvalikosta 

reittipisteen numero, johon 

haluat laskennan päättyvän. 

Distance –ikkunassa näkyy 

etäisyys kahden määritetyn 

reittipisteen välillä. 

 

9.12 Datan yhtäläistäminen NS verkossa 
Huomio! Toiminto on käytössä vain koneissa, jotka ovat Slave/Backup -tilassa. 

 Avaa Route -paneeli valitsemalla se Tasks List -valikosta. 

 Valitse Extra – välilehti Route – paneelista ja paina Equalize Data -painiketta. 

 Reittidata Slave -asemalla, joilla on sama nimi kuin Master – asemalla yhtäläistetään. 

Huomio! Slave – aseman dataa ei muuteta, ellei se ole luotu aiemmin kuin Master – aseman data. 

Tiedoston luontiaika on jokaisen aseman tietokoneen kellonaika. 
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10 Tutkakuvan käsittely ja maalien määrittely 

10.1 RIB 

10.1.1 Tutkan kytkeminen päälle ja kuvan säätäminen 
 

 
 Kytkeäksesi tutkakuvan 

päälle, paina Overlay -

painiketta Sensors and 

Network -ikkunasta. 

 

 Tutkakuva piirtyy 

karttapaneeliin. 

 

 Paina Display -paneelissa 

painiketta, jossa on 

näyttöasetuksien nimi.  
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 Valitse aukeavasta listasta 

Radar Settings painamalla 

hiiren vasenta painiketta. 

 

 Tutkakuvan mittakaavaa voit 

vaihtaa Range -kentässä. 
 

 Etäisyysrenkaat voi asettaa 

päälle Rings -kentässä.  

 Muuttaaksesi näytön 

kirkkautta (Bright), 

vahvistusta (Gain), sade 

suodatusta (Rain) ja 

aaltovälkettä (Sea) 

tasoilmaisimien sivuilla 

olevilla painikkeilla. 
 

 Muuttaaksesi tutkakuvan 

läpinäkyvyyttä Transparency 

-kentässä. 

 

 Asettaaksesi suorakulmaisen 

alueen tutkakuvaa varten, 

paina Set -painiketta 

Overlay -kentässä. 

 



   

144 

 Kursori ilmestyy näytölle. 

Sijoita kursori haluamaasi 

paikkaan ja paina hiiren 

vasenta painiketta. Pidä 

hiiren painike painettuna ja 

siirtämällä kursori haluamasi 

alueen vastakkaiselle 

reunalle. 

 

 Paina uudelleen hiiren 

vasenta painiketta. Alue on 

nyt asetettu. 

 

 Avaa Config -paneeli 

valitsemalla se Tasks List -

valikosta. 

 

 Valitse Radar Settings 

välilehti Config –paneelin 

yläosasta. 

 

 Käynnistä ja säädä kuvan 

vastaavuutta painamalla 

Accumulation -

pudotusvalikkoa. 

Valitse listasta sopiva arvo 

(20 – 100) tai None, 

painamalla hiiren oikeata 

painiketta. 

 



   

145 

 Valitse tutkakaiun väri Echo 

colour – kentässä. 

 

 Korjataksesi tutkakuvan 

sijaintia, aseta suuntima 

Bearing – kenttään ja 

etäisyys Distance – kenttään. 

 

 Poista valintaruutu Read 

only aktivoidaksesi 

toiminnon; toiminto on 

suojattu ”transas” 

salasanalla. Kun olet 

poistanut valintaruudun 

paina Change – painiketta. 

Vahvistaaksesi muutokset, 

paina Apply -painiketta. 

 

10.1.2 ARPA asetukset 
 

 
 Kytkeäksesi maalien näytön 

päälle, paina RIB -painiketta 

Sensors and Network – 

ikkunasta. 

 

 Paina Display -paneelissa 

painiketta, jossa on 

näyttöasetuksien nimi.  
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 Valitse aukeavasta listasta 

Radar Settings painamalla 

hiiren vasenta painiketta. 

 

 Tutkakuvan mittakaavaa voit 

vaihtaa Range -kentässä. 
 

 Etäisyysrenkaat voi asettaa 

päälle Rings -kentässä.  

 Muuttaaksesi näytön 

kirkkautta (Bright), 

vahvistusta (Gain), sade 

suodatusta (Rain) ja 

aaltovälkettä (Sea) 

tasoilmaisimien sivuilla 

olevilla painikkeilla. 
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 Paina ARPA Settings – 

painiketta avataksesi ARPA 

parameters setup -ikkunan. 

 Lisätäksesi maalin seurannan 

paina Acquire – painiketta 

Targets – ryhmästä. Sijoita 

kursori haluamasi maalin 

kohdalle ja paina hiiren 

vasenta painiketta. Maali on 

nyt seurannassa. Paina hiiren 

oikeata painiketta 

poistuaksesi maalin haku 

tilasta. 

 Poistaaksesi maalin 

seurannan, paina Cancel – 

painiketta Targets – 

ryhmästä. Sijoita kursori 

haluamasi maalin kohdalle ja 

paina hiiren vasenta 

painiketta. Paina hiiren 

oikeata painiketta 

poistuaksesi maalin 

poistamis tilasta. 

 Poistaaksesi kaikki 

seurannassa olevat maalit, 

paina Cancel All – painiketta 

Targets -ryhmästä. 

 Asettaaksesi manuaalisesti 

etäisyysvahdin paina Set 

Zone – painiketta Guard 

Zone – ryhmästä. 

 

 Kursori ilmestyy 

karttaikkunaan. 
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 Aseta etäisyysvahti 

siirtämällä kursori halumaasi 

paikkaan ja painamalla hiiren 

vasenta painiketta. 

Poistuaksesi tilasta paina 

hiiren oikeata painiketta. 

 

 Joskus asettaessa 

etäisyysvahtia, maaleja voi 

ilmestyä alueelle. 

 

 Paina Clear Zone – painiketta 

poistaaksesi etäisyysvahdin. 

 

 Aseta automaattinen 

etäisyysvahti kirjoittamalla 

alueen etäisyys kenttään 

Auto Guard Zone – ryhmässä 

ja paina ON -painiketta. 

 

 Säädä automaattisen maalien 

hankkimisen kynnystä 

Acquisition sensitivity – 

ryhmässä.  
 

 Kirjoita haluamasi herkkyys 

Settings – kenttään (arvo 

välillä 50 ja 150).  

 

 Paina AUTO –painiketta 

kytkeäksesi automaattisen 

maalien hankkimis tilan 

päälle. 
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10.2 ARPA 

10.2.1 ARPA maalien näyttö 
 

 
 Avaa Targets – paneeli 

valitsemalla se Tasks List -

valikosta. 

 

 Paina ARPA-A -painiketta 

Targets -panelin Show 

Targets -ryhmässä (jos 

haluat näkyviin toisen 

kytketyn tutkan ARPA-

maalit, paina B -painiketta). 

 

 ARPA-maalit ilmestyvät 

näytölle, samalla kun niiden 

liikearvot näkyvät Target 

Table -taulukossa. 

 

 Valitse Show Target -

ryhmästä Tracks, mikäli 

haluat maalien jäljet 

näkyviin. 
 

 Maalien jäljet näkyvät 

karttaikkunassa. 

 

10.2.2 ARPA kursorin ja ERBL:n näyttäminen 

Vinkki: ARPA kursoria ja ARBL:a ei voida näyttää, mikäli ARPA dataa ei ole saatavilla. 

 

 
 Avaa Targets – paneeli valitsemalla  
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se Tasks List -valikosta. 

 Paina ARPA-A -painiketta Targets -

panelin Show Targets – ryhmässä. 

 

 Paina ARPA Cursor -painiketta 

Targets -panelin vasemmasta osasta 

saadaksesi näkyviin ARPA kursorin. 

 

 Paina ARPA ERBL -painiketta 

Targets -panelin vasemmasta 

yläosasta saadaksesi näkyviin ARPA 

ERBL:n. 

 

10.3 AIS 

10.3.1 Maalien käsittely 
 

 
 Avaa Targets – paneeli 

valitsemalla se Tasks List -

valikosta. 

 

 Paina AIS -painiketta 

Targets -panelin Show 

Targets -ryhmässä. 
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 AIS -maalit ilmestyvät 

karttaikkunaan ja niiden 

liikearvot näkyvät Target 

Table:ssa (maalit saa myös 

näkyviin AIS -painikkeella 

Control Panelin kautta). 

Huomautus: IEC 61174 Ed.2 

(2001-10) vaatimusten 

mukaan fontin AIS maalien 

taulukossa tulee olla vähintään 

3,5 mm.  

 Paina AIS Targer 

identification -painiketta 

valitaksesi AIS maalien 

tunnistamisen. 

 

 Valitse aukeavasta listasta 

haluamasi tunniste tai jätä 

valinta pois valitsemalla 

None to declutter. Paina 

hiiren vasenta painiketta. 

Maalit näkyvät kartalla 

valitsemasi tunnisteen 

kanssa. 

 

 Sijoitttamalla kursorin 

maalin tunnisteen kohdalle 

Targets -taulukossa, saat 

esiin vihjeen, jossa näkyy 

AIS -maalin nimi. 

 

 Voit kirjoittaa oman 

tunnisteen AIS -kohteelle 

Alias -kenttään (enintään 8 

merkkiä)..  
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 Kartassa kohteet näkyvät 

antamiesi tunnisteiden 

kanssa. Tunniste näkyy 

ainoastaan karttaikkunassa. 

 

 Valitse Show Target -

ryhmästä Tracks, mikäli 

haluat maalien jäljet 

näkyviin. 
 

 Maalien jäljet näkyvät 

karttaikkunassa. 

 

Vinkki: Etsiäksesi kohteen kartalta, valitse 

taulukosta Name -riviltä haluamasi kohde esim. 

316001696. Valittu kohde näkyy kartalla 

korostettuna vilkkuvalla ympyrällä. 

 

 

10.3.2 Matkan tietojen asettaminen 

 Avaa AIS – paneeli valitsemalla se 

Tasks List -valikosta. 

 

 Valitse Voyage and Static Data -

välilehti AIS – paneelin vasemmasta 

yläosasta. 
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 Paina Navigational status -painiketta 

Voyage and Static Data -sivun 

vasemmasta osasta. 

Valitse listasta oman laivan tila 

(navigation status) ja paina hiiren 

vasenta painiketta. 

 

 Paina Type of ship -painiketta sivun 

vasemmasta osasta. 

Valitse listasta oman laivan tyyppi 

(ship type) ja paina hiiren vasenta 

painiketta. 

 

 Paina Cargo -painiketta sivun 

vasemmasta osasta. 

Valitse listasta vaarallisten aineiden 

kategoria (dangerous goods category) 

ja paina hiiren vasenta painiketta. 

 

 Syötä Mean draught -kenttään laivan 

syväys ja paina hiiren vasenta 

painiketta. 
 

 Syötä Destination -kenttään laivan 

kohdesatama (enintään 20 kirjainta) ja 

paina hiiren vasenta painiketta.  

 Syötä ETA -kenttään arvioitu 

saapumisaika (UTC) ja paina Enter. 

Mikäli laitteiston kellonaika (UTC) on 

suurempi kuin syötetty aika, ETA:ksi 

asetetaan automaattisesti "Undefined" 

(määrittelemätön). 

 

 Syötä Person on board -kenttään 

laivalla olevien henkilöiden määrä ja 

paina hiiren vasenta painiketta. 
 

 Paina Apply -painiketta.  
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Huomautus: Static Data -alue näyttää aina 

oman laivan tiedot, jotka on asetettu System 

Configuration -apuohjelmalla Own ship setup 

-sivulla, Service Protected Settings -

ikkunassa, eikä arvoja voi muuttaa NS:ssa. 

Jos lähettimen asetukset eivät vastaa NS:ssa 

olevia, näkyy laivan nimi ja kutsutunnus 

(Call Sign) punaisella. 

 

 Mikäli muita laitteita on kytketty AIS 

transponderiin NS:n lisäksi, laivan 

nimen ja kutsutunnuksen voi muuttaa 

myös näiden laitteiden kautta. NS:n 

käyttäjälle ilmoitetaan näistä 

muutoksista hälytyksillä AIS Name 

warning ja AIS Call warning, jotka 

säilyvät aktiivisina kunnes oman 

laivan tiedot ovat palautettu 

transponderissa. Palautaaksesi laivan 

tiedot transponderissa asetuksien 

mukaisiksi, avaa System 

Configuration -apuohjelma ja paina 

sieltä Restore -painiketta. 

 

10.3.3 Viestien lähettäminen AIS – systeemissä 
 

 
 Paina AIS -painiketta Targets -panelin 

Show Targets -ryhmässä.  

 

 AIS -maalit ilmestyvät karttaikkunaan.  

 Avaa AIS – paneeli valitsemalla se Tasks 

List -valikosta. 

 

 Avaa Messaging -välilehti AIS -panelista. 
 

10.3.3.1 Tekstin lähettäminen 
 

 
 Paina Create Message – 

painiketta Messaging – 

sivulla, Send Message – 

ryhmässä lähettääksesi 

viestin. Valitse lähetettävän 

viestin tyyppi aukeavasta 

listasta.  

Vinkki: Normal Text – 

tyypin viestien lähettäminen 

on mahdollista ainoastaan 

niiden lähettimien välillä, 

jotka käyttävät Navi-Sailor 

3000 käyttöliittymää. 
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 Paina hiiren vasenta 

painiketta. Send Message – 

ikkuna aukeaa. 

 

 Lähettääksesi viestin kaikille 

asemille, valitse To All – 

valintaruutu. 

 

 Lähettääksesi viestin tietylle 

asemalle, voit käyttää 

seuraavia kolmea 

menetelmää: 

 

 valitse To Target with 

MMSI – valintaruutu ja 

kirjoita kenttään 

vastaanottaja-aseman 

MMSI – numero. 

 

 valitse To Target with 

MMSI – valintaruutu ja 

paina painiketta 

tekstikentän oikealta 

puolelta. Sijoita kursori 

haluamasi laivan 

kohdalle. 

Paina hiiren vasenta 

painiketta. Tekstikenttään 

ilmestyy valitsemasi 

laivan MMSI numero. 
 

 vastataksesi viestiin, 

paina Reply – painiketta 

Receive Message – 

ryhmässä. 

 

Painettuasi Reply – 

painiketta, Send Message 

– ikkuna aukeaa 

täytettynä vastaanottajan 

MMSI – numerolla. 

 



   

156 

 Kirjoita tekstikenttään 

haluamasi viesti. 

 

 Paina Send – painiketta 

lähettääksesi viestin. 

 

 Valitse viestin 

lähetyskanava listasta (Auto 

on suositus). 

 

 Viesti lähetetään.  

 Voit tarkastaa lähetettyjen viestien tilan taulukosta Send Message – ryhmässä. Tila voi olla 

joku seuraavista: 

 Waiting – viesti on lähetetty NS:sta, mutta vahvistusta ei ole saatu transponderilta; 

 Sent – viesti on lähetetty transponderilta, mutta vahvistusta ei ole saatu vastaanottajalta 

tai jos viesti on osoitettu kaikille asemille, vahvistusta ei saada; 

 Delivered – viesti on lähetetty vastaanottajalle; 

 Failed – viestiä ei jostain syystä voitu lähettää. 

Vinkki: Viestit tyyppiä "Safety Text" ja viestin tila (poislukien ”Waiting”) tallentuvat laivan 

sähköiseen lokiin. Viestit tyyppiä ”Normal Text” eivät tallennu lokiin. 

10.3.3.2 Kohdedatan lähettäminen 
 

 
 Paina Create Message – 

painiketta Messaging – 

sivulla, Send Message – 

ryhmässä lähettääksesi 

viestin. Valitse Target 

viestin tyypiksi aukeavasta 

listasta. 
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 Paina hiiren vasenta 

painiketta. Send ”Target” 

Message – ikkuna aukeaa.  

 

  

 Lähettääksesi viestin 

kaikille asemille, valitse To 

All – valintaruutu. 

 

 Lähettääksesi viestin 

tietylle asemalle, voit 

käyttää seuraavia kolmea 

menetelmää: 

 

 valitse To Target with 

MMSI – valintaruutu ja 

kirjoita kenttään 

vastaanottaja-aseman 

MMSI – numero. 

 

 valitse To Target with 

MMSI – valintaruutu ja 

paina painiketta 

tekstikentän oikealta 

puolelta. Sijoita kursori 

haluamasi laivan 

kohdalle, joka on 

viestin vastaanottaja. 

 

  

Paina hiiren vasenta 

painiketta. 

Tekstikenttään ilmestyy 

valitsemasi laivan MMSI 

numero. 
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 Paina painiketta 

Target –kentän oikealta 

puolelta. Sijoita kursori 

laivan kohdalle, jonka datan 

haluat lähettää. 

 

  

 Paina hiiren vasenta 

painiketta. Tekstikenttään 

ilmestyy valitsemasi laivan 

MMSI numero. 

 

 Kirjoita tekstikenttään 

haluamasi viesti. 

 

 Paina Send – painiketta 

lähettääksesi viestin. 

 

 Valitse viestin 

lähetyskanava listasta (Auto 

on suositus). 

 

 Viesti lähetetään. Viesti 

sisältää mm. paikkatiedot 

kohdelaivasta, sillä hetkellä 

kun se on valittu. Voit 

tarkastaa lähetettyjen 

viestien tilan taulukosta 

Send Message – ryhmässä. 

Tila voi olla joku 

seuraavista: 

 Waiting – viesti on 

lähetetty NS:sta, mutta 

vahvistusta ei ole saatu 

transponderilta; 

 Sent – viesti on 

lähetetty 
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transponderilta, mutta 

vahvistusta ei ole saatu 

vastaanottajalta tai jos 

viesti on osoitettu 

kaikille asemille, 

vahvistusta ei saada; 

 Delivered – viesti on 

lähetetty 

vastaanottajalle; 

 Failed – viestiä ei 

jostain syystä voitu 

lähettää. 

Vinkki: Viestit tyyppiä "Safety 

Text" ja viestin tila (poislukien 

”Waiting”) tallentuvat laivan 

sähköiseen lokiin. 

10.3.4 Viestien vastaanottaminen AIS systeemissä 
 

 Huomautus: Oletusasetuksena on, 

että vastaanotetusta viestistä tulee 

hälytys. 
 

Kun hälytys kuitataan, vastaanotettu 

viesti näkyy AIS Messages – näytössä 

Control Panelissa sekä Receive 

Message – ryhmässä AIS – paneelin 

Messaging – sivulla. 

Huomautus: Normal Text – tyypin 

viestien vastaanottaminen on 

mahdollista ainoastaan niiden 

lähettimien välillä, jotka käyttävät 

Navi-Sailor 3000 käyttöliittymää.  

Käytä painikkeita AIS 

Messages –näytössä selataksesi 

vastaanotettuja viestejä. 

 

Huomautus: AIS Messages –näytön 

ja Receive Message –ryhmän 

painikkeet ovat synkronoitu 

keskenään. 

 

 Avaa AIS – paneeli 

valitsemalla se Tasks List – 

valikosta Control Panelissa. 

 

 Valitse Messaging – välilehti 

AIS – paneelista. 

 



   

160 

 Selaa viestejä  

painikkeilla Receive 

Message –ryhmässä. 

 AIS message alarm – 

valintaruutu on oletusarvosesti 

valittuna. Poista valinta, jollet 

halua saada hälytysilmoitusta 

saapuneesta viestistä. 

 Show new message – 

valintaruutu on 

oletusarvoisesti valittuna. 

Vastaanotettu viesti näkyy 

AIS Messages – näytössä 

Control Panelissa sekä 

Receive Message – ryhmässä 

AIS – paneelin Messaging – 

sivulla. 

 

 Näyttääksesi AIS – kohteet 

paina AIS – painiketta Sensors 

and Network – ikkunassa 

Control Panelissa. 

 

 Näyttääksesi lähettäjän, paina 

Show Sender – painiketta. 

 

 Kohde näkyy keskellä karttaa 

ja se on korostettuna 

vilkkuvalla ympyrällä. 

 

10.3.5 Tietojen pyytäminen AIS objektilta 
 

 
 Avaa AIS – paneeli 

valitsemalla se Tasks List – 

valikosta Control Panelissa. 

 

 Valitse Interrogation – 

välilehti AIS – paneelista. 

 

 Lähettääksesi tiedustelun, 

käytä seuraavaa kahta 

menetelmää: 

 

 Kirjoita MMSI – numero 

tekstikenttään 
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 Paina painiketta 

tekstikentän oikealta 

puolelta. Sijoita kursori 

haluamasi kohteen 

kohdalle. 

Paina hiiren vasenta 

painiketta. Tekstikenttään 

ilmestyy valitsemasi 

laivan MMSI numero. 

 

 Valitse ne valintaruudut, joita 

tietoja haluat tiedostella 

(enintään kolme). 

Huomautus: Mikäli kohteen MMSI 

on haettu kursoria käyttäen, NS 

automaattisesti määrittää minkä 

tyyppistä tietoa kyseiseltä kohteelta 

voi hakea.  

 

 Aseta Timeout – kenttään 

vastauksen odotuksen 

enimmäisaika (5 – 120 

sekuntia). 

 

 Paina Interrogate – painiketta 

lähettääksesi tiedustelun. 

 

 Lähetyksen tila näkyy Status – rivillä. Tila voi olla joku seuraavista: 

 Waiting – tiedustelu on lähetetty NS:sta, mutta vahvistusta ei ole saatu transponderilta; 

 Failed – tiedustelua ei jostain syystä voitu lähettää. 

 Sent – viesti on lähetetty transponderilta, mutta vahvistusta ei ole saatu vastaanottajalta; 

 Delivered – tiedustelu on lähetetty vastaanottajalle; 

 Timeout – tiedostelua ei ole saatu vastaanottajalle määritetyssä ajassa. 

 Tietojen vastaanoton tai odotusajan päättymisen jälkeen paina Ok –painiketta. 

Vastaanotettu tieto on luettavissa Target data card -ikkunassa. 

10.3.6 Tiedusteluun vastaaminen pitkän kantaman laitteistolla 
 Avaa AIS – paneeli valitsemalla se Tasks List – valikosta Control Panelissa; 

 Valitse Long Range – välilehti AIS – paneelista; 

10.3.6.1 Parametrien asettaminen pitkän kantaman kutsuun 
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 Vastauksessa lähettettävien 

tietojen valintaruudut ovat 

oletusarvoisesti valittuina. 

Voit muokata näitä 

parametrejä painamalla Edit 

– painiketta. 

 

 Poista valintaruudut, joita et 

halua lähetettävän 

vastauksessa. 

 

 Valitse vastauksen tila Reply mode – pudotusvalikosta. Mikäli Auto – tila on valittuna, 

vastaus lähetetään automaattisesti ja se sisältää ne tiedot, jotka ovat valittuina. 

 Paina Apply – painiketta. 

 Long Range Alarm – valintaruutu on oletuksena valittu, jolloin hälytys tulee kun pitkän 

kantaman kutsu on vastaanotettu. 

10.3.6.2 Manuaalinen vastaaminen pitkän kantaman kutsuun 
 

 
 Kun Reply mode on Manual 

– tilassa Reply – painike on 

aktiivisena. 

 Paina Reply – painiketta 

vastataksesi manuaalisesti 

kutsuun. Vastaus lähetetään 

ja se sisältää ne tiedot, jotka 

ovat valittuina. 

 

10.3.6.3 Pitkän kantaman kutsun poistaminen 
 

 
 Valitse taulukosta ne kutsut, 

jotka haluat poistaa.  
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 Paina Delete -painiketta. 

 

10.3.7 AIS maalien merkitseminen (dead reckoning) 
 

 Käyttääksesi tätä toimintoa, toimi seuraavasti: 

 Avaa "System Configuration" 

apuohjelma; 

 Valitse Service -välilehti ja syötä salasana 

(oletuksena: ”transas”); 

 Valitse AIS -välilehti: 

 Valitse Use DR for AIS Targets -

valintaruutu; 

 Aseta haluamasi arvo Minimal SOG 

to Activate – kenttään. Arvo 

määrittää, mikä on maalin pienin 

nopeus (SOG), jolloin DR aktivoituu. 

 

Käyttäessä dead reckoning – toimintoa, on otettava huomioon seuraavat seikat: 

 Laskenta perustuu viimeisimpään dataan, jota maalista on vastaanotettu (COG/SOG). Viive 

voi olla kymmenen sekuntia; 

 Maalin liikkeet lasketaan maalin viimeisimmäistä vastaanotetusta paikkatiedosta; 

 Toimintoa ei voida käyttää, mikäli maalin tila on At anchor tai Moored; 

 Jos maali häviää, jatketaan merkintälaskun avulla 40 sekuntia, jonka jälkeen sille annetaan 

"Lost target" -tila. Tällöin merkinnän pito pysäytetään ja seuraavan 30 sekunnin jälkeen 

lopetetaan. 

10.4 Maalien käsittely 

10.4.1 Maalin etsiminen 
 

 
 Avaa Targets – paneeli 

valitsemalla se Tasks List – 

valikosta Control Panelissa. 

 

 Paina ARPA-A -painiketta  
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Targets -panelin Show 

Targets -ryhmässä. 

 ARPA-maalit ilmestyvät 

näytölle, samalla kun niiden 

liikearvot näkyvät Target 

Table -taulukossa. 

 

 Paina painiketta, jossa on 

haluamasi maalin nimi 

(kuvan esimerkissä A3).  

 

 Maali näkyy keskellä karttaa 

ja se on korostettuna 

vilkkuvalla ympyrällä. 

 

10.4.2 Maalin tietojen näyttäminen 
 

 
 Valitse maalien näyttö haluamastasi 

sensorista (kuvan esimerkissä AIS) 

painamalla painiketta Sensors and 

Network -ikkunassa. 

 

 AIS maalit ilmestyvät kartalle. Sijoita 

kursori haluamasi maalin päälle ja paina 

hiiren vasenta painiketta. Maalin tiedot 

näkyvät sen vieressä olevassa ikkunassa. 

 

10.4.3 Harjoitus maalit 
 Avaa Targets – paneeli valitsemalla se Tasks List – valikosta Control Panelissa. 

10.4.3.1 Uusien maalien asettaminen 
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 Paina Simulator – painiketta 

Targets – paneelissa. 

 

 

 Valitse listasta Add Target ja 

paina hiiren vasenta 

painiketta. 

 

 Sijoita kursori haluamaasi 

paikkaan. Kursorin 

koordinaatit, suuntima ja 

etäisyys näkyvät ikkunassa 

ruudun alaosassa. 

 

 Paina hiiren vasenta 

painiketta. Maali näkyy nyt 

kartalla, samalla kun sen 

liikeparametrit näkyvät 

Target Table – taulukossa. 
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 Liikuttamalla hiirtä voit 

asettaa haluamasi 

liikeparametrit maalille. Voit 

syöttää parametrit myös 

näppäimistöltä painamalla 

<Tab>. 

 

 Paina hiiren vasenta 

painiketta. 

 

 Aseta lisää maaleja tarpeen 

mukaan. Kun olet valmis, 

poistu tilasta painamalla 

hiiren oikeata painiketta. 

 

10.4.3.2 Maalien liikeparametrien muokkaaminen 
 

 
 Paina Simulator – painiketta 

Targets – paneelissa. 

 

 

 Valitse listasta Edit Target ja 

paina hiiren vasenta 

painiketta. Sijoita kursori 

muokattavan maalin 

kohdalle. 
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 Paina hiiren vasenta 

painiketta. Liikuttamalla 

hiirtä voit muokata 

liikeparametrejä. Voit 

syöttää parametrit myös 

näppäimistöltä painamalla 

<Tab>. 

 

 Paina hiiren vasenta 

painiketta. 

 

 Muokkaa lisää maaleja 

tarpeen mukaan. Kun olet 

valmis, poistu tilasta 

painamalla hiiren oikeata 

painiketta. 

 

10.4.3.3 Maalien poistaminen 
 

 
 Paina Simulator – painiketta 

Targets – paneelissa. 

 

 Valitse listasta Delete Target 

(poistaaksesi kaikki maalit, 

paina Delete all –painiketta) 

ja paina hiiren vasenta 

painiketta. Sijoita kursori 

poistettavan maalin kohdalle. 
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 Paina hiiren vasenta 

painiketta. 

 

 Poista lisää maaleja tarpeen 

mukaan. Kun olet valmis, 

poistu tilasta painamalla 

hiiren oikeata painiketta. 
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11 Tietojen hankkiminen NS:ssa 

11.1 Vektorikarttaobjektit 

11.1.1 Pistetyypin objektit 
 

 
 Aseta sopiva alue ja 

mittakaava käyttämällä 

skaalaus- ja kartan 

tarkastelutyökaluja. Paina 

Info – painiketta Control 

Panelissa: Info –paneeli 

aukeaa näytön alareunaan. 

 

 Sijoita kursori objektin 

päälle, josta haluat tietoja. 

 

 Paina hiiren vasenta 

painiketta. Info – paneelissa, 

kartan nimen alla, näkyy nyt 

lista objekteista kursorin 

kohdalla. 

 

 Valitse haluamasi objekti 

listasta ja paina hiiren 

vasenta painiketta. Sivulle 

avautuu valitun objektin 

tiedot. 

 

11.1.2 Viiva ja alue tyypin objektit 
 

 
 Aseta sopiva alue ja 

mittakaava käyttämällä 

skaalaus- ja kartan 

tarkastelutyökaluja. Paina 

Info – painiketta Control 

Panelissa: Info – paneeli 

aukeaa näytön alareunaan. 

 



   

170 

 Sijoita kursori objektin rajan 

kohdalle, josta haluat tietoja. 

 

 Paina hiiren vasenta 

painiketta. Info – paneelissa, 

kartan nimen alla, näkyy nyt 

lista objekteista kursorin 

kohdalla. 

 

 Valitse haluamasi objekti 

listasta ja paina hiiren 

vasenta painiketta. Sivulle 

avautuu valitun objektin 

tiedot. 

 

11.2 Vektorikartat 
 

 
 Aseta sopiva alue ja 

mittakaava käyttämällä 

skaalaus- ja kartan 

tarkastelutyökaluja. Paina 

Info – painiketta Control 

Panelissa: Info – paneeli 

aukeaa näytön alareunaan. 

 

 Sijoita kursori kartan 

kohdalle, josta haluat tietoja. 

 

 Paina hiiren vasenta 

painiketta. Info – paneelissa, 

kartan nimen alla, näkyy nyt 

lista objekteista kursorin 

kohdalla.  

 



   

171 

 Valitse General Chart 

Information -rivi ja paina 

hiiren vasenta painiketta. 

Sivulle avautuu valitun 

kartan tiedot. 

 

11.3 Päivitetyt objektit 
 

 
 Aseta sopiva alue ja 

mittakaava käyttämällä 

skaalaus- ja kartan 

tarkastelutyökaluja. Paina 

Info – painiketta Control 

Panelissa: Info – paneeli 

aukeaa näytön alareunaan. 

 

 Sijoita kursori objektin 

kohdalle, josta haluat tietoja. 

Huomautus! Pistetyypin 

objektit eivät näy 1:600.000 

pienemmässä mittakaavassa. 

 

 Paina hiiren vasenta 

painiketta. Info – paneelissa, 

kartan nimen alla, näkyy nyt 

lista objekteista kursorin 

kohdalla 
 

 Valitse Manual Correction – 

rivi ja paina hiiren vasenta 

painiketta. Info – paneelissa 

näkyy nyt lista päivitetyistä 

objekteista objektin tyypin 

mukaan. 

 

 Valitse haluamasi 

objektityyppi listasta ja paina 

hiiren vasenta painiketta. 

Sivulle avautuu valitun 

objektien tiedot. 

 

11.4 Käyttäjän karttaobjektit 
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 Aseta sopiva alue ja 

mittakaava käyttämällä 

skaalaus- ja kartan 

tarkastelutyökaluja. Paina 

Info – painiketta Control 

Panelissa: Info – paneeli 

aukeaa näytön alareunaan. 

 

 Sijoita kursori objektin 

kohdalle, josta haluat tietoja. 

Huomautus! Pistetyypin 

objektit eivät näy 1:600.000 

pienemmässä mittakaavassa. 

 

 Paina hiiren vasenta 

painiketta. Info – paneelissa, 

kartan nimen alla, näkyy nyt 

lista objekteista kursorin 

kohdalla. 
 

 Valitse User charts layer A 

(B) – rivi ja paina hiiren 

vasenta painiketta. Info – 

paneelissa näkyy nyt lista 

käyttäjän luomista 

objekteista objektin tyypin 

mukaan. 

 

 Valitse haluamasi 

objektityyppi listasta ja paina 

hiiren vasenta painiketta. 

Sivulle avautuu valitun 

objektien tiedot. 

 

11.5 Vuorovedet ja -virrat 

11.5.1 Vuorovesien korkeudet 
 

 
 Avaa Tasks – paneeli valitsemalla Tasks 

List Control Panelista. 

 

 Valitse Tides -välilehti.  

 Valitse sivun yläosasta Place -välilehti.  

 Valitse referenssipiste joillakin  
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seuraavista menetelmistä: 

 Kirjoita paikan nimi By name – 

kenttään ja paina <Enter>. 

 

 Valitse All Places -valintaruutu. 

 

 Valitse sivun vasempaan osaan 

aukeavasta listasta etsimäsi paikka ja 

paina hiiren vasenta painiketta. 

 

 Valitse By cursor – valintaruutu. 

Kirjoita Distance – kenttään säde, 

jolla paikkaa etsitään.  

 

 Paina Find – painiketta. Sijoita 

kursori paikkaan, jota etsit. 

 

 Paina hiiren vasenta painiketta. 

Valitse sivun vasempaan osaan 

aukeavasta listasta etsimäsi paikka ja 

tuplaklikkaa hiiren vasenta painiketta. 

 

11.5.1.1 Tietojen hankkiminen graafisesti 
 

 
 Kun olet valinnut  
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referenssipisteen, Diagram – 

ikkuna, jossa näkyy 

vuorovesikäyrä aukeaa. 

 Syötä Date – kenttään 

päivämäärä, josta haluat 

käyrän alkavan. Syötä Period 

– kenttään näytettävän jakson 

pituus. 

 

 Valitse Cursor Data -

valintaruutu. Sijoita kursori 

käyrälle, jolloin näet info – 

ikkunassa ajan ja vuoroveden 

korkeuden. 

 

11.5.1.2 Tietojen hankkiminen taulukkomuodossa 
 

 
 Kun olet valinnut 

referenssipisteen, Diagram – 

ikkuna, jossa näkyy 

vuorovesikäyrä aukeaa. 

 

 Valitse sivun oikeasta 

yläosasta Table -välilehti.  

 

 Syötä Date – kenttään 

päivämäärä, josta haluat 

käyrän alkavan. Syötä Period 

– kenttään näytettävän jakson 

pituus. 

 

 Laskeaksesi vuorovesi 

taulukon, käytä jotain 

seuraavista menetelmistä: 

 

 Valitse Show high/low -

valintaruutu Table 

Properties -ryhmässä.  

 

 Sivun vasemmassa 

osassa näkyy taulukko, 

josta ilmenee laskuveden 

ja nousuveden ajat. 
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 Valitse Time step –

valintaruutu Table 

Properties -ryhmässä. 

Paina painiketta. 

 

 Valitse aikaväli, jolla haluat 

taulukon laskettavan ja paina 

hiirne vasenta painiketta. 

Sivun vasemmassa osassa 

näkyy taulukko, josta 

ilmenee vuoroveden korkeus 

valitulla aikavälillä.  

 

11.5.1.3 Vuorovesikorkeuksien näyttäminen kartalla 
 

 
 Paina Display – paneelissa 

painiketta, jossa on 

näyttöasetusten nimi. 

 

 Valitse Environment Data ja 

paina hiiren vasenta 

painiketta. 

 

 Valitse Tides – valintaruutu. 

Kartalla näkyy vuoroveden 

korkeus referenssipisteessä 
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kyseisenä aikana. 

 Painas Show place – 

painiketta Tides –sivun 

oikeasta yläosasta. Valittu 

referenssipiste näkyy 

keskitettynä kartalla. 

 

11.5.2 Vuorovesivirrat 
 

 
 Aseta sopiva alue ja mittakaava 

käyttämällä skaalaus- ja kartan 

tarkastelutyökaluja. 

 

 Paina Display – paneelissa painiketta, 

jossa on näyttöasetusten nimi.  

 

 Valitse Environment Data ja paina 

hiiren vasenta painiketta. 
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 Valitse Tidal currents – valintaruutu. 

Kartalla näkyy vuorovesivirtojen 

vektorit kyseisenä aikana. 

 

 Valitse Currents velocity values – 

valintaruutu. Kartalla näkyy virtausten 

nopeus. 

 

11.5.3 Pintavirtaukset 
 

 
 Paina Display – paneelissa painiketta, 

jossa on näyttöasetusten nimi.  
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 Valitse Environment Data ja paina 

hiiren vasenta painiketta. 

 

 Valitse Surface currents – 

valintaruutu. Kartalla näkyy 

virtausten vektorit kyseisenä aikana. 

 

 Valitse Currents velocity values – 

valintaruutu. Kartalla näkyy 

virtausten nopeus. 

 

11.6 Sää 
 

 
 Vastaanota sääennustuksia 

käyttämällä "Weather 

Forecast Manager" 

apuohjelmaa. 

 

 Aseta sopiva alue ja 

mittakaava käyttämällä 

skaalaus- ja kartan 
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tarkastelutyökaluja. 

 Paina Display – paneelissa 

painiketta, jossa on 

näyttöasetusten nimi.  

 

 Valitse Environment Data ja 

paina hiiren vasenta 

painiketta. 

 

 Valitse Weather forecast – 

valintaruutu. Kartalla näkyy 

sääennusteparametrit 

kyseisenä aikana.  

 

Huomautus! Vain ne 

sääparametrit näytetään, jotak 

ovat valittuina Show – 

ryhmässä Weather Parameters 

Settings -sivulla. 

 

 Valitaksesi tarvittavat 

sääparametrit, paina Settings 

– painiketta. 

 

 Valitse Weather Parameters  
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Settings – välilehti, ja sieltä 

Show – ryhmästä ne 

sääparametrit, jotka haluat 

näytettävän. 

11.7 Animoinnin käyttäminen 
 

 
 Aseta sopiva alue ja mittakaava 

käyttämällä skaalaus- ja kartan 

tarkastelutyökaluja. 

 

 Paina Display – paneelissa painiketta, 

jossa on näyttöasetusten nimi.  

 

 Valitse Environment Data ja paina 

hiiren vasenta painiketta. 
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 Valitse ne valintaruudut, joita haluat 

tarkastella animaationa. Paina Animate 

– painiketta. 

 

 Kirjoita Date ja Time –kenttiin 

animaation aloitusaika. 

 

 Kirjoita Step – kenttään askeleen 

aikaväli, jolla animaatio näytetään. 

 

 Tarkastele säätilan muutoksia 

käyttämällä painikkeita. 

 

 Paina Auto – painiketta, mikäli haluat, 

että ohjelma automaattisesti 

askeleeseen. 
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12 Tietojen selaaminen ja käsittely 

12.1 Play Back – apuohjelman käyttö 

12.1.1 Oman laivan ja kohteiden liikkeiden tarkastelu 
 

 
 Avaa Play Back – 

apuohjelma valitsemalla se 

päävalikosta. 

 

 Play Back – apuohjelman 

pääikkuna aukeaa. 

 

 Paina Track date – painiketta 

Play Back – ikkunan 

vasemmasta yläkulmasta. 

 

 Valitse haluamasi 

päivämäärä ja paina hiiren 

vasenta painiketta. Kartalla 

näkyy oman ja muiden 
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laivojen kuljetut reitit 

kyseiseltä päivältä. Kirjoita 

Time – kenttään aloitusaika 

ja paina <Enter>. 

 Paina Time step – painiketta 

ikkunan oikeasta 

yläkulmasta. 

 

 Valitse aukeavasta listasta 

toiston nopeus ja paina hiiren 

vasenta painiketta. 

 

 Paina painiketta. 
 

 Replay – viesti ilmestyy 

Mode – kenttään ikkunan 

oikeassa yläkulmassa samalla 

kuin laivojen liikkeet 

toistetaan karttaikkunassa.  

 

 Kelataksesi toistoa, paina 

painiketta ja sitten 

painiketta. 

 

 Aloittaaksesi toiston tietystä 

kohdasta reitillä, paina Start 

by cursor – painiketta. Siirrä 

kursori haluamaasi paikkaan 

ja paina hiiren vasenta 

painiketta. Toiston ollessa 

käynnissä, voit siirtyä ajassa 

eteen ja taaksepäin minuutin 

askelin käyttämällä hiirtä tai 

näppäimistön < > 
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painikkeita. 

12.1.2 Tallennetun tutkakuvan katselu 
 

 
 Avaa Play Back – 

apuohjelma valitsemalla se 

päävalikosta. 

 

 Play Back – apuohjelman 

pääikkuna aukeaa. 

 

 Paina Track date – painiketta 

Play Back – ikkunan 

vasemmasta yläkulmasta. 

 

 Valitse haluamasi 

päivämäärä ja paina hiiren 

vasenta painiketta. Kartalla 

näkyy oman ja muiden 

laivojen kuljetut reitit 

kyseiseltä päivältä. Kirjoita 

Time – kenttään aloitusaika 

ja paina <Enter>.. 
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 Paina Time step – painiketta 

ikkunan oikeasta 

yläkulmasta. 

 

 Valitse aukeavasta listasta 

toiston nopeus ja paina hiiren 

vasenta painiketta. 

 

 Paina Overlay – painiketta 

Sensors and Network – 

ikkunasta näyttääksesi 

tutkakuvan. 

 

 Paina painiketta. 
 

 Replay – viesti ilmestyy 

Mode – kenttään ikkunan 

oikeassa yläkulmassa 

samalla kuin laivojen liikkeet 

toistetaan karttaikkunassa. 

 

12.2 Tiedostojen käsittely Data Tool -apuohjelmalla 

12.2.1 Tietojen kopiointi ulkoiselle muistille 
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 Avaa Data Tool – 

apuohjelma valitsemalla se 

päävalikosta. 

 

 Paina painiketta Internal –

kentästä. Lista eri 

tiedostotyypeistä aukeaa. 

 

 Valitse haluamasi 

tiedostotyyppi ja paina hiiren 

vasenta painiketta. Alle 

ilmestyy lista valituista 

tiedostotyypeistä. 
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 Paina painiketta External 

–kentän oikealta puolelta. 

 

 Valitse polku, mihin tiedostot 

kopioidaan. Paina OK -

painiketta. 

 

 Valitsemasi polku näkyy 

External -kentässä. 
 

 Valitse vasemman 

puoleisesta listasta tiedosto, 

jonka haluat kopioida ja 

paina hiiren vasenta 

painiketta. 

 

 Paina Copy – painiketta. 

Mikäli valitsemaasi polkua ei 

löydy, näytölle ilmestyy 

varoitusikkuna, jossa 

kysytään haluatko luoda 

kyseisen kansion. 
 

 Vahvista kansion luonti 

painamalla Yes – painiketta. 

 



   

188 

 Kopioidun tiedoston tiedot 

näkyvät oikean puoleisessa 

listassa. 

 

12.2.2 Tietojen kopiointi ulkoiselta muistilta 
 

 
 Avaa Data Tool – 

apuohjelma valitsemalla se 

päävalikosta. 

 

 Paina painiketta Internal –

kentästä. Lista eri 

tiedostotyypeistä aukeaa. 
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 Valitse haluamasi 

tiedostotyyppi ja paina hiiren 

vasenta painiketta. Alle 

ilmestyy lista valituista 

tiedostotyypeistä. 

 

 Paina painiketta External 

–kentän oikealta puolelta. 

 

 Valitse kansio, jossa olevat 

tiedostot kopioidaan NS:iin. 

Paina OK – painiketta. 

 

 Valitse oikean puoleisesta 

listasta tiedosto, jonka haluat 

kopioida ja paina hiiren 
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vasenta painiketta. 

 Paina Copy – painiketta. 

Kopioitu tiedosto näkyy 

vasemman puoleisessa 

listassa. 

 

12.2.3 Sähköisen lokitiedoston muuntaminen 
 

 
 Avaa Data Tool – 

apuohjelma valitsemalla se 

päävalikosta. 

 

 Paina painiketta Internal –

kentästä. Lista eri 

tiedostotyypeistä aukeaa. 
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 Valitse Log Book – tyyppi ja 

paina hiiren vasenta 

painiketta. Alle ilmestyy lista 

Log Book – tiedostoista. 

Valitse listasta tiedosto, 

jonka haluat muuntaa ja 

paina hiiren vasenta 

painiketta. 

 

 Paina Convert – painiketta. 

Convert – ikkuna aukeaa. 

 

 Valitse ne valintaruudut 

Filters – ryhmästä, jotka 

haluat tallentaa. 

 

 Aseta Time – ryhmässä 

alkamis- ja päättymisajat 

lokitiedoille, jotka haluat 

tallentaa. 
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 Vahvista asetukset, jotka teit 

painamalla OK – painiketta. 

Lokitiedosto muunnetaan 

samannimiseksi 

tekstitiedostoksi kuin 

lokitiedosto. 

Tiedostopäätteeksi tulee 

*.TXT. 

 

12.2.4 Reittitiedostojen muuntaminen tekstitiedostoiksi 
 

 
 Avaa Data Tool – 

apuohjelma valitsemalla se 

päävalikosta. 

 

 Paina painiketta Internal –

kentästä. Lista eri 

tiedostotyypeistä aukeaa. 
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 Valitse Route to text – tyyppi 

ja paina hiiren vasenta 

painiketta. Alle ilmestyy lista 

Route – tiedostoista. Valitse 

listasta tiedosto, jonka haluat 

muuntaa ja paina hiiren 

vasenta painiketta. 

 

 Paina Convert -painiketta. 

Reittitiedosto muunnetaan 

samannimiseksi 

tekstitiedostoksi kuin 

reittitiedosto. 

Tiedostopäätteeksi tulee 

*.CVT. 

 

12.2.5 Tiedostojen tarkastelu ja tulostaminen 
 

 
 Avaa Data Tool – 

apuohjelma valitsemalla se 

päävalikosta. 
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 Paina painiketta Internal –

kentästä. Lista eri 

tiedostotyypeistä aukeaa. 

 

 Valitse haluamasi 

tiedostotyyppi ja paina hiiren 

vasenta painiketta. Alle 

ilmestyy lista valituista 

tiedostotyypeistä. 

AIS Log – tyypin tiedostot 

voivat olla korostettuina 

seuraavin värein: 

 keltainen – tiedostot 

eivät ole yli 7 päivää 

vanhoja (tiedostojen 

siirtäminen ja 

poistaminen ei ole 

sallittua); 

 sininen – valittuna olevat 

tiedostot; 

 valkoinen – kaikki muut 

tiedostot. 

 Valitse haluamasi tiedosto ja 

paina hiiren vasenta 

painiketta. 
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 Tarkastellaksesi valittua 

tiedostoa, paina View -

painiketta. 

 

 Paina painiketta 

työkaluriviltä tulostaaksesi 

tiedoston. 

 

12.2.6 NS2500 (2400) reittitiedostojen muuntaminen 
 

 
 Avaa Data Tool – 

apuohjelma valitsemalla se 

päävalikosta. 

 

 Paina painiketta Internal –

kentästä. Lista eri 

tiedostotyypeistä aukeaa. 
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 Valitse Route convert from 

NS 2500 -tiedostotyyppi ja 

paina hiiren vasenta 

painiketta. Alle ilmestyy lista 

valituista tiedostotyypeistä.  

 

 Paina painiketta External 

–kentän oikealta puolelta. 

 

 Valitse kansio, jossa NS2500 

– tiedostot sijaitsee. Paina 

OK – painiketta. 
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 Valitse oikean puoleisesta 

listasta tiedostot, jotka haluat 

kopioida. 

 

 Paina Copy – painiketta. 

Kopioidut tiedostot näkyvät 

vasemman puoleisessa 

listassa. Valitse vasemman 

puoleisesta listasta tiedostot, 

joiden tiedostopääte on 

*.rte. 
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 Paina Convert – painiketta. 

Muunnetut tiedostot näkyvät 

nyt listassa tiedostopäätteellä 

*.RT3. 

 

12.2.7 NS2500 (2400) Käyttäjän karttatiedostojen muuntaminen 

12.2.7.1 NS2400 (2500) ei ole poistettu 
 

 
 Avaa Data Tool – 

apuohjelma valitsemalla se 

päävalikosta. 

 

 Paina painiketta Internal –

kentästä. Lista eri 

tiedostotyypeistä aukeaa. 
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 Valitse Add Info import from 

NS 2500 -tiedostotyyppi ja 

paina hiiren vasenta 

painiketta. Alle ilmestyy lista 

valituista tiedostotyypeistä.  

 

 Paina painiketta External 

–kentän oikealta puolelta. 

 

 Valitse kansio, jossa NS2500 

– tiedostot sijaitsee. Paina 

OK – painiketta. 
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 Valitse oikean puoleisesta 

listasta tiedostot, jotka haluat 

muuntaa. 

 

 Paina Convert – painiketta. 

Valitse Add Info – 

valintaruutu muuntaaksesi 

käyttäjäkartat ja Manual 

Corrections – valintaruutu 

muuntaaksesi objektien 

päivitykset. 

Huomautus! Muuntamisen 

aikana NS tulee olla 

suljettuna. 

 

 Paina OK -painiketta. 

Muunnettu tiedosto näkyy 

vasemman puoleisessa 

listassa. Tiedostopäätteeksi 

tulee *.ai. 

 

12.2.7.2 NS2400 (2500) on poistettu 
 

 
 Lataa sivustolta  
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http://www.transas.com/support.asp 

tiedosto _NSxx00.exe. Tämä 

tiedosto sisältää NS2400/2500 – 

tiedostojen muuntamiseen tarvittavat 

ajurit. 

 Pura tiedosto polkuun C:\Transas. 

Hakemistorakenne tulisi näyttää 

seuraavalta: 

_NSxx00\ 

 

ADD_INFO\  

nm.cfg  

Symb_ext.bmp  

 Kopioi kansion ADD_INFO tiedostot 

(*.cra) kansioon 

С:\Transas\_NSxx00\ADD_INFO. 

 

 Avaa Data Tool – apuohjelma 

valitsemalla se päävalikosta. 

 

 Paina painiketta Internal –

kentästä. Lista eri 

tiedostotyypeistä aukeaa. 
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 Valitse Add Info import from 

NS 2500 -tiedostotyyppi ja 

paina hiiren vasenta painiketta. 

Alle ilmestyy lista valituista 

tiedostotyypeistä.  

 

 Paina painiketta External –

kentän oikealta puolelta. 

 

 Valitse kansio 

С:\Transas\_NSxx00\ADD_IN

FO. Paina OK -painiketta. 

Kansiossa olevat tiedostot 

näkyvät oikean puoleisessa 

listassa. 
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 Valitse tiedostot, jotka haluat 

muuntaa. 

 

 Paina Convert – painiketta. 

Valitse Add Info – valintaruutu 

muuntaaksesi käyttäjäkartat ja 

Manual Corrections – 

valintaruutu muuntaaksesi 

objektien. 

Huomautus! Muuntamisen 

aikana NS tulee olla suljettuna. 

 

 Paina OK -painiketta. 

Muunnettu tiedosto näkyy 

vasemman puoleisessa listassa. 

Tiedostopäätteeksi tulee *.ai. 

 

12.3 Oman laivan reitti NS:ssa 

12.3.1 Reitin esittämisen asetukset 
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 Avaa Monitoring – paneeli valitsemalla 

Tasks List Control Panelista. 

 

 Avaa Route Monitoring -välilehti.  

 Valitse väri reitin janaa varten Track 

Settings – ryhmän Track Colour – 

paletista.  

 Paina Plot interval -painiketta. 

 

 Valitse listasta reitin piirtymisväli ja paina 

hiiren vasenta painiketta. 

 

 Syötä Own ship track – kenttään reitin 

esittämisen pituus. 

 

 Avaa Logbook – paneeli valitsemalla 

Tasks List Control Panelista. 

 

 Paina Filter – painiketta paneelin 

vasemmasta osasta. 

 

 Valitse niiden tapahtumien valintaruudut, 

joiden haluat piirtyvän reitille. 

 

12.3.2 Arkistoitujen reittien tarkastelu 
 

 
 Avaa Monitoring – paneeli valitsemalla 

Tasks List Control Panelista 

 

 Avaa Route Monitoring -välilehti.  

 Paina Plot interval -painiketta. 

 

 Valitse listasta reitin piirtymisväli ja 

paina hiiren vasenta painiketta. 
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 Paina Track history -painiketta. 

 

 Valitse listasta päivämäärä, jonka reittiä 

haluat tarkastella ja paina hiiren vasenta 

painiketta. 

 

 Paina Focus on Track – painiketta 

nähdäksesi koko reitin. 

 

 

 


