
  

Piredze kartes zīmēšanai ar mobilo 
iekārtu.
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Īsumā par ...

● Iepazinu OS 1985. gadā
● Interese par karšu 

zīmēšanu no 2012. gada
● Kartes Upesciema 

poligons, Langstiņi-
Garklane MTB-O karte, 
Pīļezers, Lielstraupe, 
Langstiņi R



  

Neliels ieskats vēsturē

Pieejamais arsenāls līdz 2012 gadam:
● Rugged Windows PC datori (Ocad, pcmapper)
● Rugged Windows Mobile plaukstdatori 

(pcmapper,momap,...)
● No 2008. gada mobilās iekārtas ar Android OS, 

kas pamazām iespiežas arī specializēto 
mērniecības iekārtu tirgū.



  

Open Orienteering Mapper (OOM)

● Pieejams no 2012. gada uz vairākām 
platformām/OS Windows, Linux, OSX.

● Atbalsts Android operētājsistēmas iekārtām no 
2014. gada nogales.



  

OOM darba komplekts

● Android Mobilā iekārta ar precīzu zīmuli
– Samsung Galaxy Note sērija (iesaku Note 4 ar maināmām baterejām)
– Samsung Active Tab 2
– Iespējams LG Stylo/Stylus sērija

● Ūdens/trieciendrošs apvalks
● Ārējā bluetooth GPS iekārta. Populārs varinats Garmin GLO. 

Izmantoju Wintec WBT-202 un Optimalsystem.de nestandarta 
produktu.
– Android jāieslēdz <Developer> režīms un jāiespējo <mock location> 

opcija.
– Jāinstalē papildus aplikācija kā BluetoothGPS u.c. 



  

Mans “kaujas” komplekts



  

OOM sagatavošana darbam

● Jāsagatavo tīra karte pareizā koordinātu 
sistēmā (LKS92, EPSG 3059 
https://epsg.io/3059).

● Jāsagatavo nepieciešamie fona attēli.



  

OOM fona attēlu sagatavošana
● Izejmateriāls https://www.lgia.gov.lv/lv/atvertie-dati
● Ja ir pieejams OCAD ar LAS atbalstu, tad var izmantot to. 
● Ir arī alternatīvi bezmaksas rīki OL-laser, Qgis , ...
●  Noderīgākie fona attēlu veidi:

– ortofoto (LGIA)
– horizontāles (OCAD formāts, no LAS, DEM 1m)
– reljefa ēnojums (hillshade, no LAS)
– veģetācijas augstuma klassifikācija (no LAS)
– intensitātes karte (no LAS)
– kadastra robežas ar klasifikāciju (no ??? + www.kadastrs.lv)

● Fona attēlus saglabā atsevišķā direktorijā

http://www.kadastrs.lv/


  

Darba uzsākšana ar OOM
● Ja paredzēts strādāt ar Ocad simbolu kopu un galā iegūt Ocad 
karti, tad sākotnējo tukšo karti veido Ocad. Uzstāda koordinātu 
sistēmu un var atvērt kādu fona bildi, lai tiktu uzstādīta easting/
northing nobīde. Pēc tam šo Ocad failu atver OOM un saglabā 
OOM formātā darbam uz mobilās iekārtas

● Ja strādās tikai ar OOM u.c. brīvo programmatūru, tad var 
sākumkarti veidot OOM.

● OOM kartei pievieno nepieciešamos fona attēlus.
● Karti uz mobilās iekārtas uzkopē OOMapper direktorijā, bet var 
arī veidot savu.

● Uzkopē uz iekārtas fona attēlu direktoriju.



  

Darbs ar OOM
● iespēja mainīt fonus
● iespēja pievienot fonu uz kura veikt 

zīmēšanu ar brīvu roku izmantojot 
savus krāsu kodējumus. 

● atlieku punktveida objektus
● zīmēšanu ar simboliem veic mājās
● GPS izmantoju punktveida 

objektiem, zaļo zonu 
apstaigāšanai, veidojs GPX fails 
(kā fona attēls), kas satur visu ceļu.

● ik pa laikam saglabāju uzzīmēto un 
reizi stundā kopēju uz atmiņas karti 
(aplikācija Backup2SD)

● Datu apmaiņai ar datoru izmantoju 
mākoņpakalpojumu Dropbox, lai 
materiālam veidotos rezerves 
kopijas.



  

Piemēri



  

Piemēri



  

OOM un Ocad
● Agrākājās OOM versijās saglabājot kā Ocad 

failu, daži kompozīti simboli tika bojāti.
● Ir atšķirības simbolu reprezentācijā
● Var būt atšķirības nelielu  objektu, kas attēloti ar 

palīghorizontāli, reprezentācijā.
● Jāveic kartes pārskats.
● Zīmēju tikai OOM un gatavo karti beigās 

eksportēju, pielaboju.
● Ātrdarbība labāka, zīmēt (personīgi) ērtāk.



  

Pielikums iepriekšējam slaidam



  

Jautājumi ?
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