Mastra UniKort – Vejledning

Generelt
UniKort er det centrale kortmodul i Mastra.
Unikort startes via Kort-menuen i Mastra.
Kortvinduet er opdelt i en række områder:

Oversigtsnavigering:

Man kan angive en vejbestyrer eller en vej. ’Forstørrelsesglasset’ med den grønne pil vil
zoome ind på det kortudsnit, som indholdet af Bestyrer eller Vej specificerer.
Ved opstart er kortet zoomet ind på den bestyrer, man repræsenterer.
Funktioner:

Udvalget af funktioner er afhængig af det valgte aktive lag (se nedenfor), men for alle
funktioner gælder det, at funktionen aktiveres ved at klikke på ikonen, hvorefter ikonen skifter

til en gul farve. Funktionen de-aktiveres ved at klikke på den aktive funktion. Det er kun
muligt at have én aktiv funktion ad gangen.
Hvis cursoren/pilen holdes stille et øjeblik over ikonen, vil der komme en kort beskrivelse af
den tilhørende funktion.

Aktivt lag

De aktive lag består af en række figurer (objekter), som vises på kortet. Hvis man klikker på
en figur, aktiveres de til figuren knyttede funktioner. Hvis man klikker på kortet udenfor en
figur, er det den valgte baggrundskorts-funktion, som bliver aktiveret.
Man kan kun anvende ét aktivt lag ad gangen. Nogle aktive lag kan først aktiveres, når man
er zoomet tilstrækkeligt langt ind – denne begrænsning er indført af hensyn til svartiderne.
Nogle aktive lag bliver først tilgængelige, når der er zoomet tilstrækkeligt ind på kortet.

Hent data fra database

Objekterne i det aktive lagt vises først, når man klikker på Hent-knappen. Hvis ’Hent
automatisk’ er valgt, vil det aktive lag automatisk blive opdateret, når man zoomer og
panorerer i kortet.
’Hent automatisk’ bør ikke anvendes på større geografiske områder, da det kan give lange
svartider i forbindelse med at hente af data fra databasen.

Specielle funktioner:

Diverse hjælpefunktioner, som er beskrevet senere i dette dokument.

Hvis cursoren/pilen holdes stille et øjeblik over ikonen, vil der komme en kort beskrivelse af
den tilhørende specielle funktion.
Passive lag:

Passive lag giver supplerende informationer til baggrundskortet. Der kan vælges et eller flere
passive lag. Nogle lag bliver først tilgængelige, når der er zoomet tilstrækkeligt ind på kortet.
De enkelte passive lag er beskrevet senere i dette dokument.

Selve kortet:

Selve kortet består af et baggrundkort, hvorpå der lægges et aktivt lag, samt et eller flere
passive lag.
Navigering i kortet (zoom, panorering, scroll) er beskrevet i Navigering i kortet

Fælles funktioner
Find på kort:
Bruges til at skaffe oplysninger om vej/kilometrering for et punkt på en vej; når man klikker på
en vej kommer der en besked-boks med oplysningerne

Den lille ”hale” på markeringen angiver plus-retningen for vejen.

Strækningsmåler
Anvendes ved opmåling af strækning

Med strækningsmåleren kan man måle afstanden langs en knæklinje – hver gang man
”klikker” på musen, dannes et nyt punkt på knæklinjen, og den samlede længde vises.
Målingen afsluttes ved at ’dobbelt-klikke’ med musen, eller ved at fravælge funktionen.

Filter og Tema
Der kan være forskellige specielle egenskaber knyttet til de enkelte aktive lag, f.eks. er der
en Filter-funktionalitet knyttet til alle aktive lag, og Tema -funktionalitet i forbindelse i
forbindelse med de fleste.
Filter-funktionaliteten bruges til at begrænse det, der bliver vist på kortet

Man kan her afgrænse på vejnr, vejdel, køretøjsart (MOTORKTJ eller C/K), gruppe (kun for
iMastra-brugerne), sted-id mv.

Hvis der er behov for at filtrere på flere veje vejdele eller sted-id’er, kan dette ske ved at
skrive den første værdi i feltet, og herefter trykke på ’indkøbsvogn’-ikonen. Dette kan
gentages for alle de ønskede værdier. Værdier slettes via ’skraldespand’-ikonen ved
værdien, der ønskes slettet.

Når det ønskede filter er valgt, hentes data via ’Hent’-knappen.

Det aktive lag: Tællelokaliteter

Viser tællestederne. Hvis tællestederne ligger for tæt sammen, bliver de til et ”cluster”, hvor
man ser en hvid cirkel med antallet af tællesteder i midten – ellers er tællestederne vist som
en grøn cirkel.

Funktioner i Tællelokaliteter:
Ret konfiguration:
Funktionen bruges typisk i forbindelse med tilretning af målesteder i forbindelse med autooprettede tællinger - en nærmere beskrivelse findes i Ret konfiguration via kort
Opret konfiguration:
Funktionen bruges hvis man vil oprette et tællested fra bunden, altså før der er indlæst data
fra tællestedet – en nærmere beskrivelse findes i Opret konfiguration via kort
Flyt tællelokalitet
Funktionen bruges når man vil flytte en tællelokalitet, se Flyt tællelokalitet via kort
Tællesteder uden koordinater
Funktionen anvendes til at finde og koordinat-sætte de lokationer, som ikke vises på kortet.

I popup-boksen listes de steder, som ikke har koordinater. Man kan herefter bruge ”Indlæg
koor.” til at ”klikke” sig frem til koordinaterne, eller ”Ret konf.” til at foretage en fuld
konfiguration, hvilket typiske anvendes på de målesteder, som er auto-oprettede (mærket i
”Auto-opr.”.

Områdevælger

Ved hjælp af områdevælgeren kan man ”trække” en firkant på kortet, som så vil fremstpå
gråtonet. Når man derefter højreklikker på musen, kommer der en menu op, hvor man kan
vælge hvilke snit fra de indrammede lokationer man vil have ført over i rapport-skærmbilledet
i henholdsvis iMastra og kMastra.

Udvidede tematiseringer i Tællelokaliteter
Der er etableret en mulighed for at tematisere tællestederne efter deres vejdel.

Det er muligt at tematisere efter trafiktyper.

Det er muligt at tematisere efter hvornår der senest er talt.

Det aktive lag: Nøgletal på kort

Her vises de aktuelle tal fra nøgletalsregisteret. Der er 4 forskellige tematiseringer, ud over
den viste kan man tematisere et nøgletal med farve og cirkelareal, og man kan få de gule
cirkler vist uden forskydning – ved brug af denne tematisering vil der typisk optræde
”clusters”
som hvide cirkler med et tal i midten. Tallet angiver, hvor mange ”objekter”, her
nøgletal, som er skjult under ”cluster’et”.

Specielle funktioner i Nøgletal på kort:
Skjul
Man kan via kortet skjule nøgletal. Hvis man fjerner ”Vis her” markeringen og lukker popupvinduet, vil nøgletallet forsvinde. Det vil komme igen, når man klikker Hent. Funktionen er
således ment så en hjælp til at redigere skærmbilledet, så det kun indeholder de til den givne
opgave relevante nøgletal.
Hvis man i stedet fjerner ”Vis gen.” (Vis generelt)-markeringen, vil nøgletallet forsvinde
generelt, også selv om man trykker på hent. Nøgletallet vil også forsvinde fra nøgletalsregisteret, det vil dog først ske efter den natlige opdatering af nøgletalsregisteret.
Hvis man ønsker at se de generelt skjulte nøgletal, skal man i Filter-boksen markere ”Vis
skjulte nøgletal” og trykke på Hent. De skjulte nøgletal vil nu komme frem med rød tekst, og
man kan ”åbne” nøgletallet og markere ”Vis gen.”, hvorefter nøgletallet igen bliver generelt
synligt.

Forskyd:

Med Forskyd-funktionaliteten kan man flytte på de gule cirkler for at få et bedre overblik. Der
vil så blive tegnet en sort linje fra den gule cirkel og ned til det sted på vejen hvor tællingen er
foretaget.
NB! Flytningerne forsvinder når man zoomer eller panorerer. Værktøjet er ment som en
hjælp til at få et mere præsentabelt billede, som man så kan ”klippe” over i et dokument eller
udskrive på en printer.
Det er muligt at angive en række ekstra afgræsninger i Filter. Hvis der klikkes på det lille
kryds efter ’Flere felter’, vil der blive adgang til en række felter, hvor der kan angives
intervaller for diverse nøgletal.

Tematiseringer i Nøgletal på kort
Tema indeholder både mulighed for at vælge de forskellige nøgletalstyper:

samt forskellige præsentationer af de valgte nøgletal:

Det aktive lag: Sted (Sted-id)

Viser sted-id’erne placeret på kortet. Ved klik fås oplysninger om de underliggende snit.
Speciel tematisering i Sted (Sted-id):
Der kan tematiseres efter stationstype

Det aktive lag: Snit

Viser snittene i forbindelse med et tællested, således at T-snittet (Total-snittet) lægger sig
midt på vejen, mens snittene med plus- og minus-retninger bliver forskudt ud fra vejen –
sporsnittene kommer i den rækkefølge, som de forekommer på vejen, og retnings-snittene
(kun relevant med fra 4 spor og opefter) lægger sig yderst.
Det aktive lag: Stræknificerede trafiktal

Hvis man i ”Stræknificering af trafiktal” under ”Udtræk” har fået etableret det nødvendige
grundlag, kan man via laget se det i Unikort.

Ikoner anvendt i forbindelse med pop-up bokse
Street-view – Link til ”Google Street-view”. Hvis der ikke finds Street-view billeder på det
pågældende sted, vil der blot blive vist et tomt sort vindue.
Link til Mastra udtræk – link til kMastra eller iMastra udtræksskærmbillede
med det/de aktuelle snit forvalgt.
Link til kMastra eller iMastra hvorfra man kan foretage konfigurations-rettelser
Informationer om trafiksnit – alle informationer om det valgte snit

Specielle funktioner
Eksporter Mastra kortdata til Excel
Udtrækker de data, som ligger i det aktive lag, til Excel; de data, som overføres til
regnearket, er dem som blev hentet sidst der blev klikket
af det kortudsnit som var aktivt på hentningstidspunktet.

, og er således begrænset

Eksporter nøgletal for alle år til Excel
Denne funktion er kun tilgængelig, når det aktive lag: Nøgletal på kort er valgt.
Nøgletal for alle år med tællinger for det valgte kortudsnit bliver udtrukket til Excel.
Snap-funktion til punkt på kendt vej
I forbindelse med Funktioner på baggrundskortet skal man ofte markeret et punkt på en vej;
hvis man rammer lidt ved siden af, når man klikker, vi snap-funktionen gøre at man alligevel
rammer et punkt på vejen. I visse tilfælde ved tætliggende veje kan man risikere, at snapfunktionen ”snapper” ind på den forkerte vej. Der kan vælges mellem 50 og 10 meter,
svarende til et større, henholdsvis mindre ikon.

Indstillinger
Med Indstilling får man mulighed for at sætte værdier, som bestemmer kortets udseende og
opstarts-betingelser

Husk filter-værdier:
Når denne funktion er valgt, vil kortet ’genbruge’ en række værdier fra Filter, når der skiftes
mellem de aktive lag. Værdierne bliver ’gemt’, når der trykkes Hent. Bemærk at værdierne
bliver nulstillet, når kortet lukkes.
Aktive lag ved start:
Angiver det det aktive ved start af kortet.
Baggrundskort:
Der er følgende muligheder:
Standard
GST (gul)
GST (grå)
Open Street Map

Anvend kortet, som er angivet centralt for bestyreren/kommunen
Kort med lyse farver fra Kortforsyningen.dk
Kort med gråtoner fra Kortforsyningen.dk
Kort fra Open Street Map projektet

Aktuel placering af cursor:
I kortets nederste højre hjørne vises det aktuelle placering af cursoren/’pilen’ på kortet.

Der er følgende muligheder for visningen
UTM 32/33
Længde-/bredde-grader

UTM32/33 koordinater
’Jord-koordinater’

I kortets nederste højre hjørne vises det aktuelle placering af cursoren/’pilen’ på kortet.

Søg uden zoom-begrænsning:
Søgninger er normalt kun tilgængelige i et begrænset geografisk område. Denne
begrænsning er indført for at begrænse datamængden og dermed svartiderne i kortet. Hvis
Søg uden zoom-begrænsning vælges, er det muligt at søge i alle kortudsnit. Funktionen bør
derfor kombineres med et passende data-filter. Når funktionen er aktiv, vises et rødt ’!’ foran
feltet, hvor det aktive lag vælges:

Skift til/fra luftfoto
Med denne funktion skiftes mellem almindelig kortvisning og luftfoto-visning.

Hjælp til brug af kort
Indeholder hjælp i forbindelse med brugen af kortet.

Passive lag
De passive lag kan aktiveres efter behov – de indeholder generelle informationer, som det
kan være nyttigt at kende i forbindelse med arbejdet i kortet – her er husnumre valgt:

Veje:
Der vises veje for den aktuelle bestyrer/kommune, samt statsveje. Informationerne hentes et
register, der er opdateret fra vejman.dk, samt CVF (Centrale Vej og Sti fortegnelse) for de
kommuner, der ikke har vejman.dk.
Hvis cursor/pilen føres hen over en vej, vil der blive vist en række oplysninger om det
pågældende vej.
Visningen af vejene kan filtreres efter et klik på det lille plus efter ’Veje’-teksten

Bemærk at kommuner, der ikke har vejman.dk, kun vil have følgende felter:

Kommuner:
Viser kommunegrænser på grundlag af data fra Kortforsyningen.dk
Husnumre:
Vis husnumre på grundlag af data fra Kortforsyningen.dk
Frakørsler:
Vis frakørselsnumre på grundlag af data fra vejman.dk
Helkilometre:
Vis helkilometre på grundlag af data fra vejman.dk.
Hastighedsgrænser:
Vis hastighedsgrænser på grundlag af data fra vejman.dk
Vejarbejder mv. (OOV)
Viser oplysninger om vejarbejder/arrangementer via det officielle ’Oversigt Over Vejarbejder’register
Adm. områder
Viser Vejdirektoratets Administrative områder på grundlag af data fra vejman.dk.
Cykelruter

Viser cykelruter på grundlag af data fra vejman.dk
Master
Viser placeringen af master på grundlag af data fra Kortforsyningen.dk
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