
 
APSINFO GPS  

KASUTUSJUHEND 
 
 
 
ÜLDINFO 
 
ApsInfo GPS on GPS-liidesega kaarditarkvara digitaalsete rasterkaartide ning vektorinfo 
esitamiseks. Programmi eesmärgiks on pakkuda lihtsat, kiiret ja eestikeelset ligipääsu 
arvutikaartidele ja geograafilise  infoga seotud andmestikule. Programm võimaldab 
lehitseda suurepinnalisi kaardipindu, trükkida ja kopeerida kaardiosi ning luua ja 
importida täiendavalt iseseisvaid infokihte.  
 
 

 
 
 
 
Programm toimib kohtvõrgus ning on kasutatav samaaegselt mitmel töökohal. Tarkvara 
töötab Microsoft Visual Foxpro 6.0 keskkonnas, kaardimootorina rakendatakse AS 
ApsProg poolt välja töödatud liidest ApsMap. 



GPS LIIDES 
 

 
 
Nõutavad GPS vastuvõtja seaded: 
 

• datum: WGS84  
• position format/grid: Lat/Lon 
• Interface/system: NMEA 

 
 Apsinfo GPS-liidese käivitamiseks tuleb valida menüüst GPS > Asukoha 
määramine. Avaneb GPS-liidese põhiaken.  
 

 
 
Akna avanedes käivitatakse koheselt asukoha määramine – programm pärib regulaarse 
intervalliga COM pordist koordinaatinfot. Akna vasakus servas oleval nupul paiknev 
noole kujutis näitab positsioneerimispäringu tulemust: kui koordinaatinfot lugeda ei 
õnnestu, vävub nool punaseks; vastasel juhul värvitakse nool siniseks ning osutatakse 
kaardil vastav koordinaatpunkt. Asukoha määramist saab sisse ja välja lülitada klikkides 
hiirega indikaatornoolega nupul. 
 
Määrangud <F5> 
 

 
 
*Valiku saba tähistamise korral kuvatakse kaardile lisaks hetkel määratud asukohale ka 
läbitud teekond. Kaardi puhastamiseks tuleb valida menüüst GPS > Kustuta saba. 
 

Avab määrangute akna, kus saab juhtida COM pordi sätteid, 
osutusmarkeri kuju, koordinaadi esitusviisi ning asukoha 
kuvamise intervalli. Juhul, kui seadmega ühenduse loomine 
ebaõnnestub, tuleks kontrollida määratud COM pordi õigsust 
ja määratud pordi sätete vastavust GPS-seadme vastavate 
sätetega (kiirus, paarsus jne). 
 



Teekonnapunktid <F6> 
 
Avab teekonnapunktide nimekirja. 
 

 
 
Nimekirjas olevad teekonnapunktid osutatakse kaardil väikeste ristidena,  kindlat punkti 
saab sisse ja välja lülitada nimekirja vasakus servas oleva linnukese abil. Juhul, kui 
valikunupp Määrangud on sisse lülitatud, kuvatakse kaardile ka teekonnapunktide 
nimetused. Nupp Asukoht osutab vastava teekonnapunkti kaardil, Asukoha nupu kõrval  

paiknev valikunupp    käivitab asukoha jälgimise rezhiimi, kus nimekirjas liikudes 
kuvatakse automaatselt vastava punkti asukoht. Töötates teekonnapunktide asukohtadega 
tuleks GPS-liidese põhiaknas välja lülitada määrangunupp Hoia asukohta, vastasel juhul 
üritab programm kaardiakent positsioneerida alati vastavalt GPS-i hetkenäidule. 

Valikunupp    lülitab sisse aktiivsele teekonnapunktile suuna näitamise rezhiimi. 
Sellisel juhul kuvatakse GPS-ist saadud asukohapunkti ja vastava nimekirjas oleva 
teekonnapunkti vahele kollane joon. 
 
Teekonnapunkti lisamine ja parandamine 
Teekonnapunkti lisamisel või avamisel avaneb sisestusaken, kus on võimalik määrata 
vastava punkti laius-ja pikkuskraad ning nimetus. Vajutades nupule Osuta saab 
teekonnapunkti koordinaate määrata kaardil osutades. Selleks tuleb a) klikkida hiirega 
soovitud kohal kaardiaknas ja valida seejärel Kinnita b) teha kaardiaknas soovitud kohas 
hiirega topeltklõps. 
Teekonnapunktid esitatakse nimekirjas tähestiku järjekorras nimetuse alusel. Kui 
soovitakse saavutada kindlat punktide järjestust, tuleks teekonnapunktide 
lisamisel/parandamisel kasutada nimetuse väljas vastavat numeratsiooni (001, 002, jne) 
 
Hoia asukohta 
Valik Hoia asukohta annab programmile korralduse hoida kaardiaknas kaardiosa, millesse 
hetkel aktiivne GPS-i näit langeb. Määrang on vaikimisi sisse lülitatud. Juhul, kui tekib 
vajadus kaardil vabalt ringi liikuda samal ajal kui GPS seade töötab, on otsarbekas antud 
nupp välja lülitada. 
 



Korrektsioon 
 

 
 
Võimaldab konstantse positsioneerimisvea  puhul korrigeerida asukoha näitu. 
Korrektsiooni määramiseks tuleb kaardil osutada kaardil oma tegelik asukoht, misjärel 
aknas näidatakse põhja- lõuna ja lääne-ida suunaline nihe meetrites ning asukoht 
osutatakse juba vastava parandusega. Asukoha näidu parandus toimub ainult avatud 
korrektsiooniakna korral, samas jäetakse akna sulgemisel meelde vastavad 
nihkeparameetrid. Nupp    annuleerib vastavasuunalise nihke. 
 
Rajafailide salvestus 
 
Rajafaili salvestuse käivitamiseks tuleb hiirega klikata GPS mooduli vasakus servas olevale 

salvestusnupule - . Avaneb dialoogiaken, kus tuleb määrata looda varajafaili asukoht ja 
nimi või osutada juba olemaolev rajafail. Salvetusnupp värvub punaseks ning iga 
asukohapunkt salvestatakse logifaili vastavalt määrangutes toodud intervallile. Salvestuse 
lõpetamiseks tuleb hiirega teistkordselt klõpsata salvestusnupul. Salvestuse jätkamiseks 
pärast katkestust tuleb dialoogiaknas osutada jätkatav rajafail. Rajafaile saab avada, 
kaardile kuvada ja eksportida valides menüüst GPS > Salvestatud rajad  ja osutades 
soovitud rajafailile. 
 
 
KAARDIAKEN 
 
Kaarti on võimalik liigutada klaviatuuri nooleklahvidega või navigaatoril soovitud 
piirkonnal klõpsates. Kaardi esitusmõõtkava suurendamiseks ja vähendamiseks kasutage 
tööriistariba nuppe   või klaviatuuri paremas servas asuvaid +/- klahve. Igal 
kaardil on etteantud arv võimalikke suurendusastmeid, kusjuures kaardi 
suurenduse/vähenduse määr on esitatud tööriistaribal esitusmõõtkavana. 
 
Hiiretoimingud kaardiaknas 

• Vasak hiireklõps esitab ikooniaknas osutatud punkti meeterkoordinaatides 
• Parem hiireklõps värskendab kaardiakna 
• Drag (vt. Sõnaseletusi) kuvab ikooniaknale osutatud vahemaa meetrites 
• Topeltklõps kaardi paigutab osutusmarkeri osutatud kohta. Juhul, kui osutatud 

kohas on vektorobjekte, avaneb vastav infoaken. 
• Parem topeltklõps suurendab kaardipinna eraldi aknasse. Vasak hiireklõps 

suurendusaknas sulgeb selle ja tagastab koordinaadid ikooniaknasse 
• Shift + parem klõps esitab ikooniaknas osutatud punkti geograafilistes 

koordinaatides. 
 
 
 
 
 



Kaardi vahetamine 
 
Kaardi vahetamiseks tuleb klikkida rippmenüü avamise nupul kus on esitatud hetkel 
avatud kaardi nimetus ning teha valik.  
 

 
 
 
KAARDITOIMINGUD 
 
 
Mõõtmine kaardil 
 

 

 

   

 

• Murdjoon - kuvab joone pikkuse või joonte pikkuse summa. 
• Pind - kuvab märgitud pinna ümbermõõdu ja pindala 
• Kustuta viimane punkt - kustutab viimase kaardile märgitud punkti 
• Puhasta kaart - puhastab kaardilt kõik märgitud jooned 
• Kinnita - kinnitab märgitud piirkonna. Seejärel saab alustada järgmise 

piirkonna märkimist 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kaardil saab mõõta märgitud ala pikkust 
ja pindala. Pinna mõõtmisel esiatakse 
automaatselt ka joone pikkus. Mõõdetav 
pind võib olla ka ekraaniaknast suurem, 
märkimise ajal saab kaarti liigutada 
nooleklahvidega. 



Kaardiosa kopeerimine ja trükk 
 

 

Soovi korral on võimalik kaardil määratud ala kopeerida  lõikepuhvrisse või salvestada 
failina kõvakettale. 

 

 
• Määrangud - määrab salvestamise sihtkoha.  
• Salvesta vahemällu – Kopeerib märgitud ala pildina lõikepuhvrisse. Sobilik 

selleks, et kasutada kaardiaknas märgistatud ala pildina mõnes teises rakenduses 
(pildi — või tekstiredaktoris).  

• Salvesta failina – Salvestab märgitud ala pildifailina kasutaja poolt osutatud 
kataloogi. 

• Nurgapunktid – 
• võimaldab märkida kopeerimiseks konkreetsetele meeterkoordinaatidele vastav 

kaardiosa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Trükkimine 
 

 
 
Kaarditrüki käivitamiseks tuleb klikata tööriistaribal printeri kujutisega nupul. 
 

  
 

 
 

 
 
Trükitava/kopeeritava ala märkimiseks tuleb kaardil osutada ristkülikukujulise ala 
ülemine vasak  ja alumine parem punkt. Selleks on kaks moodust: 
 

• Hiire drag kaardil sobib väiksema ala määramisel, kus märgitav ala mahub 
tervenisti ekraanile 

• Kaks järjestikust hiireklõpsu (võimaldab märkida suuremaid pindu, märkimise ajal 
on kaarti võimalik liigutada nooleklahvidega) 

 
Seejärel on otsarbekas suurendada kaart üles parima kvaliteedi saavutamiseks. See on 
tingitud asjaolust, et kaardiosa väljastus toimub hetkel aktiivse esitusmõõtkava alusel. 
Kvaliteetseima tulemuse saavutamiseks tuleks trükkida/kopeerida alati suurima võimaliku 
lahutusega kaardiesitust ning väljundi mõõtkava määrata parameetriga 
 
*Täiendav võimalus trükkida kaarti määrates lehekülje keskpunkti ja mõõtkava 
Vajutage trükkimise ikooni parema hiireklahviga. Avaneb teie printeri aken, vajutage OK. Ilmunud 
aknas <Trükiparameetrid> klikkige Kinnita. Avaneb aken <Trükitav piirkond>. Märkige ära 
<Määra trükilehekülg> ja klikkige Kinnita. Ilmub väike aknake <Näidake hiirega lehekülje 
keskpunkt>. Klikkige kaardil ja prinditav ala värvub rohelisetriibuliseks, samuti avaneb aken 
<Tellimus trükiks>. Klikkige Trükk. 

Mõõtkava –  määrab trükitava kaardi mõõtkava. 
Trükitava ala koordinaadid – võimaldab määrata
trükitava ala meterkoordinaadid käsitsi. 
 
 

 

Heledus – trükitava kaardi värvigamma valikud. 
1.00000 on on kõige tumedam e. originaalne 
värvigamma. Heledust on võimalik tõsta kuni 
2.00000-ni. Kui trükite halltoonidega kaarti (N: ortofoto) 
on soovituslik värvigamma 1.40000 – 1.60000. 
 
 



 
Piketi kasutamine 
 

 
    
 
Suurtel kaardipindadel navigeerides ning erinevaid kaarte vahetades võib sageli tekkida 
vajadus teatud asukoha tähistamiseks. Pikett on vahend millega märgistada kaardil mingi  
kindel punkt. Kui pikett on asetatud, saab soovitud koha ette võtta klikates tööriistribal 
vastavat värvi lipuga nupul. 
 

 
 
Vahetades kaarti jääb pikett alati samasse kohta. Vajutades lipu nupule tööriistaribal 
kuvatakse kaardil see piirkond kuhu te lipu asetasite. Piketi eemaldamiseks tuleb vajutada 
vastavat värvi piketi nupul paremat hiirenuppu ning valida tööaknast <Loobu>. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

NB: Piketi asetamiseks tuleb lipu kujutisel vajutada paremat
hiire klahvi. 
Asetage  vasaku hiireklõpsuga paika piketi asukoht – seda jääb
tähistama punane ristike – ning seejärel klõpsake tööaknas
<Kinnita>. Sama toimingut saab teostada ka hiire
topeltklõpsuga. 
 



KIHID 
 

 
 

 
 
Aluskaardil kujutatavate vektorkihtide määramiseks tuleb hiirega klikata tööriistaribal 
oleval nupul Kihid. Kihte sisse ja välja lülitada klikkides nimekirja vasakul pool oleval 
nupuribal. 
 
Näitepildil on aktiveeritud  kiht Vallad. Punane murdjoon kaardil osutab kahe valla 
vahelisele piirile. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IKOON E. NAVIGAATOR 
 

 
 
Tööriistaribal paiknev nupp <Ikoon> avab ja sulgeb navigaatori e ikoonkaardi. Ikoon on 
abiks kaardil ligikaudse asukoha määramisel. Navigaatoril on esitatud hetkel aktiivse 
kaardikomplekti ulatus (valged ruudud tähistavad komplektid puuduvaid kaardilehti). 
 

 
 
 
KAARDILEHTEDE JAOTUS 
 
Kaardilehtede jaotust saab kuvada valides menüüst Süsteem>Lehtede jaotus. 
Kuvatakse selle kaarti jaotus, mis parasjagu põhiaknas avatud on. Kaarte vahetades jääb 
kehtima algselt lahti olnud kaardilehtede jaotus 
 

 

Hetkel kaardiaknas avatud piirkond tähistatakse 
navigaatoraknas valge ristkülikuga. Ikoonkaart 
võimaldab ka näha mõõdetud maa pikkust ja 
asukoha koordinaate. Mõõtes vasakut hiire klahvi all 
hoides kaardil mingit vahemaad, kuvatakse ikooni 
alumisse serva mõõdetud maa pikkus meetrites. 
Klikkides hiire parema klahviga kaardil, ilmuvad 
ikooni alla äärde osutatud punkti 
meeterkoordinaadid. 

Kaardilehtede jaotus - näitab kaardilehtede jaotust koos 
vastava numbriga 
Ainult jooned - näitab kaardilehtede jaotust ilma numbrita
Värv - võimaldab muuta kaardilehti eraldavate joonte 
värvust 
Joone paksus - võimaldab muuta kaardilehti eraldavate 
joonte paksust 
Teksti suurus -võimaldab muuta kaardilehe numbri 
suurust  
Läbipaistmatu -kaardilehti eraldavad jooned on 
läbipaistmatud  
Läbipaistev -kaardilehti eraldavad jooned on läbipaistvad 
Kustuta jaotus -kustutab kaardilehtede jaotuse   
 



TABELID 
 

 
 
 
Menüüjaotuse Tabelid>Avalikud tabelid on võimalik avada lehitsuseks olemasolevaid 
vektorinfo kihte.  
 
• Andmete otsimine   
Tabelist vajaliku rea ülesleidmiseks näidake teksti Otsi järel avanevast ripmenüüst 
millise tabeli veeru järgi te otsida soovite, seejärel sisestage ripmenüü taga olevasse 
lahtrisse otsitav tekst ja vajutage Enter.  
• Järjestuse muutmine  
Tabeli järjestust saab muuta ripmenüü Järjestus abil.  
• Filter  
Kui on vajalik, et tabel sisaldaks ainult teatud tunnustega ridu, siis saab andmetele 
rakendada  filtrit. Selleks vajutage nupule Filter.  
 • Joonise osutamine kaardil  
Kui tabeli kirjel on asukoht määratud, on kollane linnuke vastaval nupul. Klõpsates 
<Näita joonist>, viiakse kursor tabelis aktiivse objekti, joone, ringi või pinna 
asukohale kaardil.  
 
Tabelit saab soovi korral kitsamaks muuta akna ülanurgas oleva noolekesel klõpsates 
ning sulgeda paremas ülamises nurgas oleva risti abil.  
 
INFO 
 

 
 
Info alt avaneb üldine info programmi kohta. Siin on näha programmi nimi, autoriõiguste 
teave ning kasutatava versiooni andmed. 
 
  
LÕPP 
 

 
 
Valiku lõpp alt toimaub kas kasutaja vahetus või programmi sulgemine.  
 
 
SÕNASELETUSI 
 
Drag –  toiming, kus hiire klahvi all hoides  lohistatakse ekraanil kursorit. 


