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DIGIARHIIVI TOIMETAJA — DAT
Digiarhiivi infosüsteemi loojad:
Kalle Remm ja Tiiu Kelviste (tarkvaraarendus)
Kalle Tihemets (op-süsteemi ja riistvarahooldus)

DAT ehk DigiArhiivi Toimetaja on Tartu Ülikooli Ökoloogia ja Maateaduste Instituudi (ÖMI)
digitaalsete kaardi- ja kaugseireandmete andmebaasi kasutajaliides. Digiarhiivi eesmärgiks
on tutvustada ja levitada instituudis olemasolevaid ruumiandmeid ja tihendada koostööd
nende andmete kasutamisel.
Digiarhiiv koosneb:
1) failidest FTP serveris
2) metaandmete andmebaasist (andmed
failide asukoha, sisu, kasutusõiguse
ja litsentsitingimuste kohta)
3) kasutajaliidesest

DAT võimaldab:
1) kirjutada ja salvestada SQL päringuid
2) vaadata ortofoto ja põhikaardi eelvaateid
Maa-ameti WMS serverist
3) koostada ja salvestada kartogramme ja asendiskeeme
4) faile alla- ja üles laadida
5) muuta failide meta-andmeid
6) sirvida litsentsilepinguid
7) sirvida ja lisada parandusettepanekuid
8) pärida kaardilt 5x5 km kaardilehe täpsusega jpm

DAT struktuuri ja funktsioonide tutvustus
1. Avapaneel

2. Valdkonna valik

DAT avapaneeli kaudu saab kasutaja andmebaasi siseneda ning uus kasutaja
endale kasutajanime tellida. Otseühendus andmebaasiga on kõigil TÜ arvutivõrgus olijatel, väljastpoolt tuleb ühendus luua läbi SSH.
SSH ühenduse loomise aken, kuhu tuleb
kasutajal sisesta
oma TÜ kasutajatunnus ja nimi.

DAT on üles ehitatud valdkondade kaupa. Hetkel sisaldab see 12 teemat. Iga
teema kohta on võimalik koostada päringuid, vaadata
failide eelvaateid, alla laadida faile vastavalt allalaadimisõigustele ja saada ülevaadet selle kohta, milliseid failid
instituudis olemas on.
Valdkonna valiku aknast saab kasutaja sisestada ka parandusettepanekuid
kasutajaliidese kohta.

3. Valdkonna peapaneel
Valdkonna peapaneeli kaudu pääseb kasutaja ligi kõigile kasutajaliidese funktsioonidele,
kuid olevevalt kasutajaõigustest on paneelil vähem-rohkem aktiivseid valikunuppe.
Koordinaatide teisendamise aken

Siit leiad valdkonna alamteemade loetelu ja kirjeldused.
Jättes valituks vaid teatud teemad saab päringutulemusi piirata.

SQL päringu aken võimaldab koostada
keerukamaid päringuid. Päringute taasesitamiseks on võimalik neid salvestada
ja taasesitada kasutades Ava päring
nuppu. Päring moodustakse piirivaid
tingimusi määrates, sisestades või
loetelust valides.

Esmased valikukriteeriumid

Nupud paiknemisskeemide kuvamiseks, andmebaasikirjete detailsemaks kuvamiseks ja toimetamiseks,
failide lisamiseks ja allalaadimiseks.

SQL päringusse on võimalik lisada ka
litsentsitingimusi.
Roheline nupp avab iga üksiku faili kasutustingimused. Sinine nupp avab faili
eelvaate, kas andmebaasis oleval kujul või Maa-ameti WMS-teenuse vahendusel.

4. Failide muutmine

5. Failide üleslaadimine

Failide kohta käivaid andmeid (kirjeldus, kasutustingimused, päritoluaasta,
kaardileht, nurgakoordinaadid jms) saavad muuta vaid usaldusisikud ja selle
süsteemi administraatorid. Muudatused
kantakse automaatselt serverisse ja
tavakasutaja jaoks muutub teave koheselt.

Failide ülelaadimise aken on aktiivne vaid usaldusisikutele ja administraatori
õigusega kasutajatele. Iga üleslaaditav fail tuleb siduda mingi teemaga,
teema kaudu kaardisüsteemiga ja litsentsilepinguga;
tuleb lisada päritoluaasta ja kaardisüsteemist sõltuvad
asukohaparameetrid; kasutajale meeldiks, kui igale
teemale ja failile on lisatud kirjeldus. Failide üleslaadimine on senini võimalik vaid TÜ sisevõrgus.

6. Näiteid ruumipäringutest
a) päringu ala markeerimine

b) Landsati kaadri ulatus

c) kaardilehtede paikemine

Installeerimisjuhised ja teemavaldkondade lühitutvustused leiad veebilehelt: http://digiarhiiv.loom.ut.ee

