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Johdanto 

 
Trimble Novapoint Viewer on maksuton katseluohjelma projektipäälliköille, työpäälliköille ja 

päättäjille, Quadri-mallin katseluun ja kommentointiin. 

 

Novapoint Viewerillä saat helpon ja nopean yleisnäkymän mallista, koska voit avata ja sulkea 

objekteja ja luoda omia ikkunoita. Projektipuu mahdollistaa hyvän yleisnäkymän projektin kaikkiin 

näkökulmiin. Integroidun mittaustyökalun avulla voit mitata mallin sisäiset etäisyydet ja pinta-alat.  

 

Novapoint Viewer antaa käyttäjälle samat edut kuin Novapoint Base, mutta niillä on tärkeä 

ero: Malliin on vain “lukuoikeus”, eli tiedon luominen tai muokkaaminen ei ole mahdollista.
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Aloittaminen 
 

Kirjautuminen 

 
Kun Novapoint Viewer käynnistetään, kirjautumislomake aukeaa. Käyttö edellyttää kirjautumista 

Vianova ID:llä.  

 

 
 

Aloitussivu 

 
Aloitussivu aukeaa: 
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Aloitusikkunan toimintovalinnat: 

 

Nimi Kuvaus Huomautukset 

Avaa Avaa projekti Voit etsiä 

projektitunnistekansiota 

(Binder). Käyttäjä voi valita 

tiedostomuodoista Binder tai 

QuadriModel. 

Projektitunnistekansiot / mallit 

voivat olla paikallisia malleja 

tai Trimble Quadrin 

työkopioita.  

Hae palvelimelta Avaa dialogin, josta pääsee 

käytettävissä oleviin Trimble Quadri -

projekteihin 

 

Viimeksi käytetyt 
projektit 

Viimeksi käytettyjen mallien luettelo  

 
Nauhavalikko 
 

Nauhavalikko näyttää työkalut. Jos mallia ei ole avattu, useimmat työkaluista ovat harmaina. 
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N ja Quick access -työkalupalkki 
 

N 

 

 

Saat toiminnot käyttöösi vasemmassa yläkulmassa olevasta N-kirjaimesta.  

Valikot 

N-valikot ovat: 

Nimi Alavalikot Kuvaus Lisätietoja 

Avaa Avaa… 
 

Avaa 
työkopio… 

Avaa olemassa oleva projekti 

Avaa työkopio jatkaaksesi 
työskentelyä työkopiossa.  

 

Hae 

palvelim

elta 

 
Aloita työskentely palvelimelta 
projektissa 

 

Sulje 
projekti 

 
Sulkee aktiivisen projektin Käytössä, kun sinulla ei ole 

avoimia 
projektitunnistekansioita.  

Tallenna 
kaikki 

 
Tallenna kaikki projektit ja 

kaikki sen rakenneosat  

Käytössä, kun sinulla ei ole 
avoimia 
projektitunnistekansioita. 

Aloitus

sivu 

 
Asettaa aloitussivun päälle/pois 
päältä  

 

Help 
 

Viewerin asennustietoja, 
Online-tuki (eng) ja linkki tähän 
tutoriaaliin. 

 

Tietoja 
Novapointista 

Online-tuki 

Tutoriaalit 
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Asetukset (Novapoint Options) 

Novapoint asetukset -dialogi avautuu, ja voit muuttaa Viewerin asetuksia. Esim. Palvelin-
välilehdellä Binderi-tiedoston ja työkopion tallennuskansiot. 

 

Poistu (Exit) 

Novapoint viewer sulkeutuu. 

 

Aloitussivu, pikavalinnat 

 
 

Talon kuvaikonista pääset Aloitussivulle. 

 
Avaa (Open) 

 
 
 

Nimi Kuvaus 

Avaa… Avaa olemassa oleva projekti  

Avaa työkopio… Avaa työkopio jatkaaksesi työskentelyä 

projektissa  
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Pikavalinta (Quick Access) -työkalupalkin muokkaus 

 
 
 
 

Nimi Kuvaus 

Näytä valintanauhan alapuolella Siirtää Pikavalinta -työkalupalkin 
valikkonauhan alapuolelle  

Pienennä valintanauha Pienentää valikkonauhan 
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Valikkonauha 

Novapoint Viewerissä käytettävissäsi ovat vain välilehdet Aloitus/Näkymä. Valikkonauhan 

välilehdet näyttävät erilaisia toimintoja/työkaluja sisältäviä paneeleita. Nämä toiminnot 

aktivoituvat sen mukaan, millaisia valintoja käyttäjä tekee aktiivisessa näkymässä. Home-

välilehden Navigointi-paneelin eri navigointityökalut esimerkiksi ovat aktiivisia vain silloin, kun 

suunnitelma/3D/osio-ikkuna(t) on avoinna.  

 
Aloitus-välilehti (Home) 

 
 

Muokkaa (Edit) 

Muokkaa-paneelissa on käytössä vain Valitse kaikki (Select All), kun aineistoa sisältävä 
suunnitelma/3D/osio on aktiivisena.  

 

 
Valitse kaikki: Valitsee kaikki aktiivisessa ikkunassa näytetyt toiminnot. Ne korostetaan 

punaisella, ja ne näkyvät kohdassa Properties nimellä Selection set. 

 

Navigointi (Navigation) 

 

Näyttää navigointimahdollisuudet. Nämä navigointityökalut ovat saatavilla myös Näkymä-

välilehdellä > Navigointi-paneelista. Kun 3D-ikkuna on auki, sen oikeassa yläkulmassa näkyy 

lisää työkaluja. Osion ikkunoissa on myös muita navigointimahdollisuuksia (lue kuvaukset 

kappaleesta Navigointi). 

 
Leikkaus (Clip) 

Mahdollistaa 3D-näkymän dynaamisen leikkauksen valittua tai piirrettyä viiteviivaa 

noudattaviin osioihin. 
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Esikatselu: 
 

 
 

Testatessasi tätä muista tarkistaa, että Clip leikkaa myös WMS-/orthophoto-pinnat sekä 
läpinäkyvät alueet.   

 

Mittaustyökalut (Measure Tools) 

 

 

Etäisyys 

Mittaa pisteiden välistä etäisyyttä ja kallistuskulmaa. Voit käyttää tartuntapisteitä (Snap).  

Linkki tukisivulle (eng). 

 

Area 
Määritä alue ja mittaa pinta-ala. Voit käyttää tartuntapisteitä (Snap).  
Linkki tukisivulle (eng). 

 

 

Quadri 

 
  

http://help.novapoint.com/doku.php?id=en:np:base:reference:measure:start
http://help.novapoint.com/doku.php?id=en:np:base:reference:measure_area:start
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Hae, esikatselu 

Näyttää listauksen palvelinprojektin muutoksista ennen niiden päivittämistä omaan 

työkopioon. 

 
Hae 

Päivitä käyttämäsi työkopio muiden käyttäjien palvelinprojektiin tekemillä muutoksilla. 

 

Näkymä-välilehti (View) 

 

Näkymä-välilehden nauhavalikon komennot. Nämä toiminnot aktivoituvat sen mukaan, millaisia 

valintoja käyttäjä tekee aktiivisessa näkymässä. Näkymä-välilehden Navigointi-paneelin eri 

navigointityökalut esimerkiksi ovat aktiivisia vain silloin, kun suunnitelma/3D/osio-ikkuna(t) on 

avoinna.  

 

Tietoikkunat 

Avattavissa olevia tietoikkunoita on viisi: Selain, Tietoikkuna, Ominaisuudet, Esitystavan 

asetukset ja Keskustelu. Kun tietoikkunat avataan, painikkeet aktivoituvat (kuten yllä olevassa 

kuvassa Tietoikkuna). 

 
Selain 

Selaimessa näet kaiken tiedon mitä työkopio sisältää.  

 
Tietoikkuna 

Tietoikkunassa näet tietoja tehdyistä komennoista sekä erilaisia ilmoituksia.  

 
Ominaisuudet 

Ominaisuudet-ikkunassa näet valitun kohteen (projektitunniste, malli, tehtävä, ominaisuus) tiedot.   

 
Esitystavan asetukset 

Esitystavan asetukset -tietoikkunassa on aktiivisen avatun ikkunan piirtosääntöjen luettelo. 

Ikkunassa on mahdollista myös sääntöjen aktivointi/deaktivointi sekä tiettyjen muokkausten teko.  

 
Keskustelu 

Keskustelu-ikkunassa voit käydä keskustelua muiden projektiin osallistuvien kanssa. 

Kommentit, muutosehdotukset ja ongelmat näet ne heti. Vaatii palvelinprojektin. 
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Navigointi (Navigation) 

 

 
Näyttää eri navigointimahdollisuudet. Navigointi-paneelin toiminnallisuudet on kuvattu 

myöhemmin kappaleessa Navigointi. 

3D-työkalut (3D-tools) 

 
 

Rautalankamalli: Vaihtelu normaalin renderöintitilan ja rautalankamallin välillä. 

 
Valaistus 
Mallin valaistusasetuksien säätötyökalu. 

:  

 
Valistuksen käyttö edellyttää, että piirtosäännön Use Material -asetus on aktivoitu. Use 

Material -attribuutit vaikuttavat valistuksen säätöihin. 

 
 

Leikkaa:  

Mahdollistaa 3D-näkymän dynaamisen leikkauksen valittua tai piirrettyä viiteviivaa pitkin. 

Saatavilla myös sijainnista Aloitus-välilehti > Navigointi.
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Valittu tehtävä 

Kun tehtävä on valittu, sen nauhavalikko tulee näkyviin.  

 

 

 
Toiminto avautuu käyttäjän näpäytyksestä, mutta ”Vain luku” -tilassa. Voit nähdä ja avata 

dialogiruudut nähdäksesi tehtävän lähtötiedot ja asetukset, mutta tehtävästä ei voi tehdä 

laskelmia. 

 

 
Mikäli nauhavalikko ei tule näkyviin, malli on saatettu luoda Vieweriä varhaisemmalla 

Novapoint-versiolla. Tarkista kohdan Process Info viestit, kuten esimerkiksi “Unable to perform 

task ‘...’ because it is made with a newer version of Novapoint….” 
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Selain 

Selain luetteloi jokaisen projektitunnistekansioon liitetyn mallin kaikki tiedot. Kontekstivalikon 

sisältö riippuu Selaimessa tehdyistä valinnoista.  

 
Projektitunnistekansio (Binder) 

 

 
 
 
 

Nimi Kuvaus 

Avaa Avaa paikallisesti tallennettu malli 

Avaa työkopio… Avaa työkopio jatkaaksesi työskentelyä projektissa 

Lisää Trimble Quadri 

tietomallipalvelimen 

projekti 

Hae projekti tietomallipalvelimelta 
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Työkopio (Workset) 

 
 
 
 

Nimi Kuvaus 

Näytä 3D näkymässä Avaa valitut tehtävät 3D-mäkymässä.  

Näytä karttanäkymä Avaa valitut tehtävät kartta-näkymässä. 

Dynaaminen valinta Avaa dialogin Dynaaminen haku (Dynamic Query). 

Etsi tunnistetta 
 
 

Avaa dialogiruudun, jossa voit hakea ominaisuutta tai tehtävää sen 

ominaisuus-ID:n tai tehtävä-ID:n avulla.  

Poista Poistaa projektitunnisteen ja työkopion koneelta. 

Poista muistista Poistaa työkopion koneelta mutta säilyttää projektitunnisteen. 

Irrota työkopio Katkaisee työkopion yhteyden Trimble Quadri -palvelimeen ja poistaa 

paikallisen työkopion. Mahdolliset varaukset poistetaan.  

Näytä projektin alue Näyttää projektin alueen kartta tai 3D-näkymän yhteydessä. 

Luo tehtävien 
riippuvuuskuvaaja 

Luo kaikki tähän tehtävään liittyvien riippuvuuksien Graphviz-

tiedoston. 

Luo 
verkkoelementtien 
riippuvuuskuvaaja 

Luo kaikki tähän tehtävään liittyvien riippuvuuksien Graphviz-

tiedoston. 

Näytä käytetyt kohteet Luo kaikki tähän tehtävään liittyvien riippuvuuksien Graphviz-

tiedoston. 
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Koontitehtävä (Process) 

 
 

Nimi Kuvaus Kommentti 

Valitse tulos Näyttää kartta- tai 3D-

näkymässää valitun 

tehtävän. 

Käytettävissä ainoastaan silloin, 

kun Selaimessa on 

kohdeluokkia sisältäviä tehtäviä. 

Ne valitaan Tehtävä-ruudusta ja 

ne korostuvat kaikissa 

ikkunoissa.  

Valitse lähtötieto Näyttää kartta- tai 3D-näkymässä 
valitun lähtöaineiston.  

Käytettävissä ainoastaan silloin, 

kun Selaimessa on 

kohdeluokkia sisältäviä tehtäviä. 

Ne valitaan Tehtävä-ruudusta ja 

ne korostuvat kaikissa 

ikkunoissa. 

Näytä 3D näkymä Avaa tehtävän 3D-ikkunassa.  Käytettävissä ainoastaan 

silloin, kun Selaimessa on 

kohdeluokkia sisältäviä 

tehtäviä. 

Näytä karttanäkymä Avaa tehtävän 

karttanäkymässä. 

Käytettävissä ainoastaan 

silloin, kun Prosessissa on 

kohdeluokkia sisältäviä 

tehtäviä. 

Näytä 

riippuvuuskuvaaj

a 

Luo kaikki tähän tehtävään 

liittyvien riippuvuuksien Graphviz-

tiedosto. 

 

Näytä käytetyt 

kohteet 

Luo kaikki tähän tehtävään 

liittyvien riippuvuuksien Graphviz-

tiedosto. 

 

Check for Outdated 
Task 

Tarkistaa että tehtävä ja käytetyt 

lähtötiedot ovat ajantasalla.. 

 

Ominaisuudet Avaa ominaisuudet tietoikkunan Avaa Ominaisuudet-ruudun, ellei 
se ole jo avoinna. 
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Koontitehtävä 

 
 

Nimi Kuvaus Kommentti 

Valitse tulos Näyttää kartta- tai 3D-

näkymässää valitun 

tehtävän. 

Käytettävissä ainoastaan silloin, 

kun Selaimessa on 

kohdeluokkia sisältäviä tehtäviä. 

Ne valitaan Tehtävä-ruudusta ja 

ne korostuvat kaikissa 

ikkunoissa.  

Valitse lähtötieto Näyttää kartta- tai 3D-näkymässä 
valitun lähtöaineiston.  

Käytettävissä ainoastaan silloin, 

kun Selaimessa on 

kohdeluokkia sisältäviä tehtäviä. 

Ne valitaan Tehtävä-ruudusta ja 

ne korostuvat kaikissa 

ikkunoissa. 

Näytä 3D näkymä Avaa tehtävän 3D-ikkunassa.  Käytettävissä ainoastaan 

silloin, kun Selaimessa on 

kohdeluokkia sisältäviä 

tehtäviä. 

Näytä karttanäkymä Avaa tehtävän 

karttanäkymässä. 

Käytettävissä ainoastaan 

silloin, kun Prosessissa on 

kohdeluokkia sisältäviä 

tehtäviä. 

Check for Outdated 
Task 

Tarkistaa että tehtävä ja käytetyt 
lähtötiedot ovat ajantasalla 

 

Ominaisuudet Avaa ominaisuudet tietoikkunan Avaa Ominaisuudet-ruudun, ellei 
se ole jo avoinna. 
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Tehtävä (Task) 
 

 
 

Nimi Kuvaus Kommentti 

Muokkaa tehtävää Avaa tehtävän työkalun 

nauhavalikossa “vain luku” -

tilassa.  

Tehtävän työkalun arvot ovat 

luettavissa, mutta niitä ei voi laskea 

uudelleen.  

Valitse tulos Näyttää kartta- tai 3D-

näkymässää valitun 

tehtävän. 

Käytettävissä ainoastaan silloin, 

kun Selaimessa on kohdeluokkia 

sisältäviä tehtäviä. Ne valitaan 

Tehtävä-ruudusta ja ne korostuvat 

kaikissa ikkunoissa.  

Valitse lähtötieto Näyttää kartta- tai 3D-

näkymässä valitun 

lähtöaineiston.  

Käytettävissä ainoastaan silloin, 

kun Selaimessa on kohdeluokkia 

sisältäviä tehtäviä. Ne valitaan 

Tehtävä-ruudusta ja ne korostuvat 

kaikissa ikkunoissa. 

Näytä 3D näkymä Avaa tehtävän 3D-

ikkunassa.  

Käytettävissä ainoastaan silloin, 

kun Selaimessa on kohdeluokkia 

sisältäviä tehtäviä. 

Näytä karttanäkymä Avaa tehtävän 

karttanäkymässä. 

Käytettävissä ainoastaan silloin, 

kun Prosessissa on kohdeluokkia 

sisältäviä tehtäviä. 

Näytä 
riippuvuuskuvaaja 

Luo kaikki tähän tehtävään 

liittyvien riippuvuuksien 

Graphviz-tiedosto. 

 

Näytä käytetyt 

kohteet 

Luo kaikki tähän tehtävään 

liittyvien riippuvuuksien 

Graphviz-tiedosto. 

 

Check for Outdated 
Task 

Tarkistaa että tehtävä ja 
käytetyt lähtötiedot ovat 
ajantasalla 
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Ominaisuudet Avaa ominaisuudet 
tietoikkunan 

Avaa Ominaisuudet-ruudun, 

ellei se ole jo avoinna. 

 

 

Kohdeluokat (Properties) 

 
 
 
 

Nimi Kuvaus Kommentti 

Siirry sijaintiin Siirry valitun 

kohdeluokan/luokk

ien sijaintiin 

aktiivisessa 

ikkunassa.  

 

Näytä 3D näkymä Avaa tehtävän 3D-
ikkunassa.  

Käytettävissä ainoastaan silloin, kun 

Selaimessa on kohdeluokkia sisältäviä 

tehtäviä. 

Näytä karttanäkymä Avaa tehtävän 
karttanäkymässä. 

Käytettävissä ainoastaan silloin, kun 

Prosessissa on kohdeluokkia sisältäviä 

tehtäviä. 

Valitse tehtävät Avaa 

tehtävän/tehtävät, 

joissa kohdeluokka on 

mukana. 

Tehtävän tiedot on kirjoitettu Property-

ruutuun. Tehtävä on valittu myös 

Explorerissa, mutta käyttäjän on itse 

tehtävä siitä haku laajentamalla oikeat 

Prosessit. 

Ominaisuudet Näyttää 
kohdeluokan/luokkien 
ominaisuudet 

Avaa Ominaisuudet-ruudun, ellei se ole jo 
avoinna. 
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Properties-ruutu 

Properties -ruudussa (Ominaisuudet) on luettelo valitun kohteen 

ominaisuuksista (projektitunnistekansio, malli, tehtävä, luokka). Alla on valittuna 

Työkopio:   

 

 

 
Valinnan nimi 
Valinta näkyy Nimi rivillä (Projektitunnistekansio, Työkopio, Tehtävän tyyppi tai Luokan 

tyyppi). Jos valittuna on useita kohteita, nimi on Valintajoukko. Kun sitä näpäytetään nuolesta 

oikealla puolella, näkyviin tulee valintatyyppien luettelo. 
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Oletuksena useammasta valinnasta näytetään kohteiden yhteiset ominaisuudet (kuten Tehtävät 

ja Kohdeluokat). Kun yksilöit kohteen kohdasta Valintajoukko, valitun tehtävän saat näkyviin 

valitun kohteen ominaisuudet. 

 

 

 
Asetukset (Settings)  

Voit konfiguroida Ominaisuudet-ruudun asetukset. 

.  

 

Nimi Kuvaus 

Show attributes 

without value 

Luettelo laajenee näyttämään ominaisuudet ilman arvoja. 

Show Descriptive text 

for attributes 

Kuvaava teksti näkyy ruudun alaosassa. 

Show internal attributes Järjestelmän sisäiset attribuutit, kuten (Ominaistyyppi, 

Tehtävän tunniste, Feature State, Version ID ja GUID) näkyvät 

luettelon alussa.  

Show valid time attributes Näyttää valintojen voimassa olevan ajanjakson.  
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Distance 

Between 

Calculated 

Points 

Laskettujen geometristen pisteiden etäisyydet näkyvät 

kohdassa Details. Mahdolliset etäisyydet: 0.5, 1, 5, 8, 10, 20. 

No Of Decimals 

For Coordinates 

etc. 

Laskettujen geometristen pisteiden etäisyydet näkyvät 

kohdassa Details. Mahdolliset asetukset: 
2,3,6, Tee asetukset tietokoneelta 

Expand all attributes Laajentaa attribuutit 

Collapse all attributes Pienentää attribuutit 

 

Yksityiskohdat (Details)  

Avaa luokkien geometriset yksityiskohdat (jos valittuna on geometriaa sisältävä luokka). Mikäli 

luokalla on useita geometrisiä muotoja, käyttäjän on valittava haluamansa luettelosta. 

 
Properties-ruudun Details-näkymässä käyttäjä voi valita listalta nähdäkseen yksityiskohdat 

kohteista Point List, Horizontal elements tai Vertical elements 
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Yksityiskohtainen kuvaus luettelon toiminnoista: 

 

Nimi Kuvaus Kommentti 

Back Palaa Luokkien ominaisuuksiin 
 

 

List details 
  

 

Geometry selected Näyttää valitun geometrian 

nimen (kuten maalajiraja, 

kohdistus, 

representaatiopiste...) 

 

 

The list of points/elements Geometria näytetään 

luettelossa. 

Tämän luettelon minkään 

arvon ei pitäisi olla 

muokattavissa.   
 

 

 

 
Luettelo 

Properties laatii luettelon valinnan attribuuteista. Mitään ominaisuuksista ei pitäisi pystyä 
muokkaamaan.   

Point List (Pisteluettelo) 

Horizontal elements  

Vaakasuorat elementit) 

Vertical elements 

(Pystysuorat elementit 
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Käyttäjä voi tehdä seuraavat muutokset: 

 

Valinnan tyyppi Kommentti Kuva 

Työkopio Feature Catalogue -luetteloon 

tulee linkki, joka avaa FC-

toiminnon kohteessa 

https://www.quadridcm.com. 

 

Tehtävä Yleistä > Edeltäjät ja Seuraajat - 

Käyttäjä voi avata solun 

painonappia painamalla 

edeltävät/seuraavat tehtävät 

sisältävän dialogin.  

 

 

 

Lähtötiedot Nappia klikkaamalla avautuu 

Selection Viewer, jossa näkee 

tehtävän lähtötiedot. 

 

 
 

 

Kohdeluokat Yleinen > Feature Type 

Definition sisältää linkin 

luokkatyyppien luetteloon.  

 

 

http://www.quadridcm.com/
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Feature instance Tasks > Sellaisten 

tehtävien luettelo, joiden 

tuloksena on luokka. Voit 

valita tehtävän 

näpäyttämällä linkkiä.  

 

 

 

Esitystavan asetukset -ikkuna 

Ikkunassa on näkyvissä näkymässä olevan objektin piirtosäännöt. Voit myös sammuttaa ja 

asettaa piirtosääntöjä. Muokkaukset ovat mahdollisia jossain tapauksissa. 

 

 

 
Haku piirrossäännöistä 

Kun kirjoitat hakutekstiä, tekstiä vastaavat säännöt korostetaan. Alla oleva esimerkki näyttää 
pohjan: 
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Etsi Piirrossääntö, joka renderöi valitun luokan/luokat  

Valitse luokka/luokat, paina painonappia, ja piirrossäännön/sääntöjen renderöinti ja valittu 

luokka/luokat korostuvat:  

 

 

Esitystavan näkymän asetukset - Piirtosäännöt 

Näyttää piirtämissääntöpuun luettelon järjestysvaihtoehdot. 
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Nimi Kuvaus 

Puu Oletusarvoinen luettelo, joka näyttää piirtämissääntöpuun 

ehtojen mukaan järjestettynä. 

Järjestä tyypin mukaan Järjestä piirtämissääntöpuun tyypin mukaan  

Järjestä piirtojärjestyksen 
mukaan 

Järjestä piirtämissääntöpuun aikajärjestykseen  

 

Esitystavan näkymän asetukset – Näytä/piilota 

Näyttää eri tavat luetteloida/ryhmittää Show/Hide (Näytä/piilota) -kohdassa näytetyt tehtävät. 

Näytä/Piilota -luettelo on käytössä ainoastaan silloin, kun aktiivinen ikkuna sisältää 

esitystehtävän.  

 
 
 
 

Nimi Kuvaus 

Ryhmittelynä Muokkauspäivämäärä Ryhmitä muokkauspäivämäärän mukaisesti. 

Ryhmittelynä Tyyppi Ryhmitä tyypeittäin. 

Ryhmittelynä Kansio Ryhmitä kansioiden mukaisesti. 

Ryhmittelynä Malli Ryhmitä malleittain. 

Ryhmittelynä Valintatilanne Ryhmitä valintastatuksen mukaisesti. 
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Asetukset (Settings) 

Settings näyttää Sääntöjen asetukset (ei Show/Hide-toiminnossa). 

 
 
 
 

Nimi Kuvaus Kommentti 

Näytä kaikki piirtosäännöt Näyttää kaikki 

piirtosäännöt. 

Oletuksena näyttää 

vain näkymässä 

olevat. 

 

 

Näytä kohteiden lukumäärä Näyttää piirtosäännön 

kohteiden lukumäärän.  

 

 

Järjestä aakkosten mukaan Järjestää 

piirtosäännöt 

aakkosjärjestyksee

n. 
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Näytä esikatselu Näyttää säännön 

esikatseluikkunan.  

 

 

Käynnistä esitystavan 
asetusten editori 

Avaa erillisen editorin missä voit 

muokata kohteen esitysasetuksia. 
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Säännöt (Rules) 

Säännöt luetteloidaan annettujen asetusten perusteella. Näpäyttämällä jotain otsikkoa hiiren 

oikealla näppäimellä käyttäjä voi valita kohdan Valitse renderöidyt kohteet. Näkymässä valitut 

kohteet aktivoituvat. 

 

 
Näytä/Piilota (Show/Hide) 

Show/Hide (Näytä/piilota) on käytössä Kartta ja 3D tehtävissä näkymissä. Näet ikkunassa 

tehtävässä käytetyt lähtötiedot. 

 

 
Käyttäjä voi näyttää/piilottaa tehtävän, ja sen jälkeen toimeenpanna aktiivisen ikkunan muutokset 

klikkaamalla Apply. 

 

Alanauhan työkalut (Bottom tools) 

Alanauhan työkalut ovat: 

 

Symboli Kuvaus 
 

 

Valitse kaikki. 

 

 

Poista kaikki valinnat. 

 

 

Käänteinen valinta. 

 

 

Laajenna kaikki. 

 

 

Pienennä kaikki. 
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Esikatselu (Preview) 
Esikatseluikkunassa voit muuttaa näkymän määrityksiä. 
 

.  
 

Kun klikkaat Pinta-otsikon auki, näet ohjelmassa olevat oletusasetukset. Voit muuttaa asetuksia. 

Kokeile esimerkiksi Filled Color -asetuksen muuttamista tai aseta UseMaterial valituksi.  
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Keskustelu -ikkuna 

Keskustelu -ikkuna mahdollistaa NP Base, Viewer ja Easy Access -käyttäjien kommentoinnit 

samassa mallissa reaaliaikaisesti.   

HUOM: Aiheen kieli on annettu pikapääsysi asetuksissa: https://id.vianovasystems.com/manage 
 

 
 
 

Kuvake Nimi Kuvaus 
 

 

Order by... Järjestää aiheiden luettelon 

 

 
Refresh view Päivittää näkymän 

 

 

Compact view Listaa vain otsikot ja tekijän 

 

 

Settings Avaa asetusvaihtoehdot. 

 

 

Create topic Mahdollistaa aiheen luomisen. 

 

 

Search Kun aloitat haun, 

hakukenttään avautuu 

pudotusvalikko, josta voit 

valita hakusi kohteen.  

 

  

https://id.vianovasystems.com/manage
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Asetukset (Settings): Voit muokata asetuksia, mutta huomioi, että se muuttaa koko projektia 

ja vaikuttaa kaikkiin käyttäjiin.  
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Luo uusi kommentti (Create topic): Voit luoda uuden aiheen. 
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Tietoikkuna 

Tietoikkunassa näet ohjelman suorittamisen yhteydessä tulleet viestit. Se sisältää ohjelman 

keräämät tiedot suoritetuista toimenpiteistä. Viestejä on neljää eri tyyppiä: Tuhoisa, Virhe, 

Varoitus, Viesti (Fatal, Error, Warning, Message). 

 
 
 
 

Kuvake Nimi Kuvaus 
 

 

Search Tekstihaku viesteistä. 

 

 

Vakava virhe Vakava virhe-tyyppiin luetteloidaan viestit, jotka 

vaativat käyttäjän huomion, ja ne näytetään 

toimenpidettävä vaativassa dialogi-ikkunassa. 
 

 

Virhe Virhe-tyyppiin luetteloidaan viestit käyttäjän 

toimintoihin vaikuttavista virheistä. Virheviesti 

avaa myös prosessin tiedot -ikkunan, ellei se 

ole jo avoinna. 
 

 

Varoitukset Varoitus-tyypissä raportoidaan käyttäjälle 

poikkeavuudet, jotka eivät estä käyttäjää 

tekemästä työtään.  
 

 

Lisätiedot Kohdassa Tiedot käyttäjälle 

tiedotetaan loppuun saatettujen 

prosessien tulokset.  
 

 

D: A:  

D: Aleneva 

A: Ylenevä 

D: Aleneva, eli uusin ylimmäisenä. 

A: Ylenevä, eli vanhin ensimmäisenä. Painike 
vaihtaa näiden kahden mahdollisuuden välillä.  

 

 

Follow tail Pitää näkymän muutosten tasalla. 

 

 

Automatically 

mark selected 

item 

Merkitsee automaattisesti keltaisella ympyrällä 

viestin aiheuttaneen kohteen sijainnin.  
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Clear all items from 

the list below 

Tyhjentää luettelon. 

 

Näpäyttämällä aiheluettelossa hiiren oikeanpuolista näppäintä saat näkyville pikavalikon: 

 
 
 
 

Nimi Kuvaus Kommentti 

Näytä sijainti Panoroi ja zoomaa aktiivisen ikkunan 

viestin aiheuttaneen kohteen sijaintiin.  

Käytössä silloin, kun 

viesti liittyy sijaintiin.  

Siirry Siirrä/Panoroi ikkuna prosessitietojen 
kohteeseen. 

 

Valitse Valitsee prosessitietojen kohteen. Jos “Automatically mark 

selected item” on aktivoitu, 

kohteet on valittu 

etukäteen.  

Näytä viesti Näyttää valitun prosessin tiedot sisältävän 
viestin. 

 

Kopio Ctrl+C 
  

Kopioi kaikki Kopioi koko luettelo. 
 

Tyhjennä kaikki Tyhjennä koko luettelo. 
 

Vakava virhe Suodata luettelo Fatal-tyypin mukaan. 
 

Virheet Suodata luettelo Errors-tyypin mukaan. 
 

Varoitukset Suodata luettelo Warnings-tyypin 
mukaan. 

 

Lisätiedot Suodata lista Info-toiminnon mukaan. 
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Navigointi 

ASWD navigaatio 

3D-näkymän ikkuna tukee myös näppäimistönavigointia. Navigointi alkaa, kun painat jotain 

näppäintä.  Lopeta näppäinnavigointi painamalla Esc-näppäintä.  

 

Näppäin Kuvaus Ikkuna 

U Tee U-käännös ja käännä suunnan 

kulmaa 180 astetta.  

3D 

G Mene korostetun kohteen kohdalle, 

Mikäli korostustoimintoa ei ole 

aktivoitu, kuten esimerkiksi PAN-

tilassa, siirry hiusristikon kohdalle.  

3D, Karttanäkymä, Leikkaukset 

W Siirry eteenpäin/lähennä. 3D, Karttanäkymä, Leikkaukset 

S Siirry taaksepäin/loitonna. 3D, Karttanäkymä, Leikkaukset 

A Käänny vasemmalle. 3D, Karttanäkymä 

D Käänny oikealle. 3D, Karttanäkymä 

Q Käänny alaspäin. 3D, Karttanäkymä 

E Käänny ylöspäin. 3D, Karttanäkymä 

 
Caps 

Lock 

Kun CAPS LOCK ei ole päällä, 

navigointinopeus pysyy vakiona 

(suositeltu asetus). Kun CAPS LOCK 

on päällä, navigointinopeus on 

dynaaminen ja perustuu etäisyydelle 

näkökulmasta malliin.  

3D 

Shift Hiljennä navigointinopeutta 

painamalla SHIFT-näppäintä. Tämä 

komento on yhdistettävä johonkin 

suuntanäppäimistä. Kun SHIFT-

näppäin vapautetaan, 

navigaationopeus palautuu 

normaaliksi. 

3D, Karttanäkymä, Leikkaukset 

CTRL Nosta navigointinopeutta pitämällä 

alhaalla CTRL-näppäintä. Komento 

on yhdistettävä johonkin 

suuntanäppäimistä. Kun CTRL-

näppäin vapautetaan, 

navigaationopeus palautuu 

normaaliksi. 

3D, Karttanäkymä, Leikkaukset 
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Esc Lopeta näppäimistönavigointi.  

 

Navigointi valikkonauhasta (Home, View) 
 
 

Kuvake Nimi Kuvaus Kommentti 

 

 

Siirrä Navigointi panorointitilassa. 3D, Karttanäkymä, Leikkaukset 

 

 

Näytä 
kaikki 

Zoomaa näyttäen aktiivisen 

ikkunan näkyvät luokat.  

3D, Karttanäkymä, Leikkaukset 

 

 

Projekti Zoomaa näyttäen aktiivisen 

ikkunan kaikkien mallien 

alueet.  

3D, Karttanäkymä, Leikkaukset 

 

 

Valinta Zoomaa näyttäen aktiivisen 

ikkunan valittujen luokkien 

alueet. 

3D, Karttanäkymä, Leikkaukset 

 

 

Ikkuna Zoomaa ikkunaan. 

Piirtämällä nelikulmaisen 

ikkunan zoomaat tälle 

alueelle.  

3D, Karttanäkymä, Leikkaukset 

 

 

Piste Antaa mahdollisuuden 

navigoida johonkin sellaiseen 

pisteeseen, jonka koordinaatit 

voidaan kirjoittaa dialogiin.  

 
 

Karttanäkymä 
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Edellinen Zoomaa näyttäen nykyisen 

ikkunan edellisen näkymän. 

3D, Karttanäkymä, Leikkaukset 

 

 

Seuraava Zoomaa näyttäen nykyisen 

ikkunan seuraavan 

näkymän. 

3D, Karttanäkymä, Leikkaukset 

 

 

Loitonna  3D, Karttanäkymä, Leikkaukset 

 

 
Lähennä  3D, Karttanäkymä, Leikkaukset 

 

 

Navigointi 3D-ikkunassa  

Nämä navigointiominaisuudet ovat saatavilla välilehdiltä Home ja View sekä 3D-näkymän 

navigointiruudulta. 
 

Kuvake Nimi Kuvaus 

 

 

Valitse Navigointi Valitse-tilassa on yhä mahdollista. Voit lähentää 

tai loitontaa hiirtä vierittämällä. Panoroi pitämällä hiiren 

rullaa alhaalla, ja käännä kameran kulmaan hiiren oikealla 

painikkeella. Valitse kohteita hiiren vasemmalla painikkeella.  

 Kaksoisnapautus Kaksoisnapsauttamalla kohdetta se zoomautuu valituksi 

kohteeksi (pikakomento “G”).  
 

 

Siirry Panoroi hiiren vasemmalla painikkeella. Siirrä mallia 

pitämällä hiiren rullaa alhaalla. Käännä kamerakulmaa 

hiiren oikealla painikkeella.  
 

 

Orbit Hiiren vasen painike ohjaa Orbit-toimintoa. Ohjaa vetämällä 

hiirtä ympäri. Lähennä tai loitonna rullaa pyörittämällä.  

 Orbit+ zoom Yhdistä Orbit ja lähennä-/loitonna-Zoom pitämällä alhaalla 

hiiren oikeaa painiketta ja vetämällä hiirtä eteen- tai 

taaksepäin.  

 

 

Lennä Lennä lähemmäksi tai kauemmaksi pitämällä hiiren vasenta 

painiketta alhaalla ja vetämällä hiirtä. Mitä suurempi 

etäisyys ikkunan keskustasta, sitä suurempi 

navigointinopeus. Lennä ylös ja alas pitämällä hiiren rullaa 

alhaalla. Lähennä/loitonna vierittämällä hiiren rullaa. Käännä 

kamerakulmaa hiiren oikealla painikkeella ja hiirtä samalla 

vetämällä. 
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Lennä valitun 
viivan 
mukaisesti 

Valitse lentoreitiksesi haluamasi perusviiva.  

 

 

Lähennä Lähennä painamalla +. 

 

 

Loitonna Loitonna painamalla -. 

 

 

Voit väliaikaisesti vaihtaa muihin navigointitapoihin: 
 
 

Navigointitavan 

muutos 

Kuvaus 

Alt Vaihda väliaikaisesti ORBIT-toimintoon pitämällä alhaalla 

ALT-näppäintä. Käytettävissä Siirry- tai Valitse-tilassa. ALT-

näppäimen vapauttaminen palauttaa navigointitilan 

alkuperäiseksi. 

Ctrl Vaihda väliaikaisesti valintatilaan pitämällä CTRL-näppäintä 

alhaalla. Käytettävissä Siirry- tai Valitse. CRTL-näppäimen 

vapauttaminen palauttaa navigointitilan alkuperäiseksi. 
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Eleillä navigointi (kosketusnäyttö) 
 

 

Mitä Ele 

 
Zoom 

 
Kosketus kahdella sormella (standardi). 

 
Orbit 

 
Kosketus yhdellä sormella. Sormen sijainti 

määrittelee kiertoradan lähtöpisteen. Luokan/mallin 

kiertorata on tämän pisteen ympärillä.   

 
Siirry 

 
Aseta näytölle yksi sormenpää ja vedä mallia haluttuun 

suuntaan. Kahdella sormella voit siirtää ikkunaa 

ylös/alas tai vasemmalle/oikealle.  

 
Valitse 

 
Valitse kohde painamalla sitä sormella.  

 


