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SOSI-kontroll/SOSI-vis
http://www.kartverket.no/Standarder/SOSI/SOSIkontroll-med-SOSIvis/
De som allerede har installert programmene SOSI-vis og SOSI-kontroll, får automatisk
oppdatering av programmene fra menyen Hjelp i SOSI-vis. I versjonskontrollen oppdateres også
definisjonsfiler for SOSI-kontroll.
Avinstaller den gamle versjonen, last ned installasjonsfilen, lagre denne på en temporær
katalog, for eksempel på C:\Temp, og kjør installasjonen derfra.
Det anbefales at man installerer programmene som foreslått under installasjonen. Ta omstart
på maskinen. Start SOSI-vis. Første gangen får du en melding som sier "Finner ikke sist lagret
oppsett [...]".. Klikk bare OK, lukk programmet, og start SOSI-vis.

Generelt
Sosifiler kan ligge i:
 Forgrunn
o Aktive, kan redigeres (Fysak).
o Åpnes med Fil/Åpne filer... eller Fil/Sosi-fil...
o Kan ha egne tegneregler (Kommandofil).
o Kan ha egne Utvalg. Da er det bare gruppene i utvalget som kan redigeres.
 Bakgrunn
o Kan ikke redigeres
o Åpnes med Fil/Åpne filer... eller Fil/Sosi-fil...
o Kan ha egne tegneregler (Kommandofil).
 Sosifiler kan flyttes mellom Framgrunn og Bakgrunn med kommandoen Fil/Endre lag...

Tegning på Skjerm og plotter:
 Tegneregler i Kommandofiler (åpnes med Fil/Kommando-fil...).
 Tegn/Oppsett... styrer tegning for Framgrunn og Bakgrunn (med og uten kommandofil).
 Bruk «Strekbredde» og «Punktdimensjon» aktivt, samt ulike farger
 Bakgrunn tegnes alltid først (blir liggende underst). Derfor kan man tegne med bredere
strek i bakgrunn for sammenligning med grupper i framgrunn.

Tegneoppsett
Uten kommandofil og uten «Bruk fast farge» (med eller uten tegning av flater):
forhåndsdefinerte farger i fila C:\SOSI-kontroll\StandardTegning.Pal etter objekttyper i fila
C:\SOSI-kontroll\StandardTegning.Def

Utvalg


Viktige kommandoer:
o Utvalg/Nullstill...
o Utvalg/Egenskap
o Utvalg/Oppsett
o Utvalg/Velg(Inn/Ut)
o Utvalg/Lag arbeidsliste

= Tømmer utvalget.
= Mest brukt. Mange muligheter.
= Styrer utvalgsmulighetene.
= Kan velge objekter ved hjelp av musen.
= Legg det du har i utvalget inn i arbeidsliste.

Arbeidslister:
 Flere av kommandoene i Fysak kan legge resultatet i arbeidslister.
 For å vise arbeidslisten brukes kommandoen Vis/Arbeidsliste...
 Eksempel:
o Det du har i Utvalget kan legges i arbeidsliste med kommandoen Utvalg/ Lag
arbeidsliste...
o Få fram arbeidsliste-vinduet med kommandoen Vis/Arbeidsliste...
o I nedtrekk-liste velges "Utvalg - arbeidsliste".

Fil/Oppsett

Peking på skjerm:
Passive betyr grupper ikke i
utvalget (i framgrunn)
Peking på grupper i bakgrunn
enten ved å krysse av her eller
bruke Ctrl-knappen

Ved bruk av kommandofiler og
makrofiler med BDS må disse
katalogene defineres.

Åpne Sosifil

Åpne flere filer med Ctrl-knappen. Krysse av for «Åpne i bakgrunn» allerede her hvis ønskelig.
«Steng filene som er i basen fra før» utelater filer allerede åpnet.

Fil – Endre lag
Gir flere muligheter til
ulike tegneregler

Datafeil (syntaks)
Det ligger blant annet ofte kurvebiter på 0 cm i basene. Disse og andre ulogiske data (som er
usynlige på skjerm) finner man ved:
Utvalg/Datafeil
Utenfor base
Uten koordinat
Ulovlig
(eks. kurve med 1 koordinat – usynlig)
Lengde …
(default er 1 m, sjekk på f.eks. 0.2)
Uten egenskap

Kantutsnitt
Utvalg/Egenskap...

Utvalg/LagArbeidsliste
Vis/Arbeidsliste (Utvalg - Arbeidsliste)

Hopp fra gruppe til gruppe.

Flate-feil
Flate/Feilvisning...

Vis/Arbeidsliste (Flate - feilliste)

Hopp fra gruppe til gruppe.

Mangler ..DATAFANGSTDATO
Utvalg/Egenskap...

Som kopierbar tekst:
VELG .KURVE
OG ..DATAFANGSTDATO !
.OG ..OBJTYPE != FiktivAvgrensningForAnlegg
.OG ..OBJTYPE != TiltakGrense
.OG ..OBJTYPE != PblSøknadGrense

Mangler ..REGISTRERINGSVERSJON
Utvalg/Egenskap

Som kopierbar tekst:
VELG .KURVE
OG ..REGISTRERINGSVERSJON !
.OG ..OBJTYPE != FiktivAvgrensningForAnlegg
.OG ..OBJTYPE != FiktivBygningsavgrensning
.OG ..OBJTYPE != Bygningsdelelinje
.OG ..OBJTYPE != BygningsavgrensningTiltak
.OG ..OBJTYPE != TiltakGrense
.OG ..OBJTYPE != PblSøknadGrense

Unormale høyder (lavere enn 0)
Utvalg/Nullstill...

Utvalg/-Egenskap pinfo:

Høyde = 0.0
Utvalg/Nullstill...
Utvalg/-Egenskap pinfo:

Areal < 0
(ved overlappende flater):

Legg merke til at ved utvalg på HØYDE eller AREAL så skal det ikke være noen «prikker» foran
disse to egenskapene. Dette er unntak fra alle andre egenskaper som har to prikker.
Geometrityper (.KURVE / .FLATE / .BUEP) har en prikk foran.

Bygning mangler matrikkelpunkt
Det er et mål at samsvaret mellom FKB-Bygning, FKB-Tiltak og matrikkelen er så godt som mulig.
Det kan kjøres noen enkle kontroller i SOSI-vis. Feilene omfatter blant annet bygg som mangler
matrikkelpunkt (enten ikke opprettet eller ligger på utsiden av byggomriss) som kan søkes opp
etter areal på taket (de minste byggene trenger ikke matrikkelpunkt). Utvalget legges i
arbeidsliste.Eksempelet under finner bygg uten matrikkelpunkt og areal større enn 100 m2:

Matrikkelpunkt mangler byggomriss
Når et bygg får status FA (samt MB eller TB) skal det gis KARTREG 2 i tiltaksbasen og overføres til
byggbasen (som BygningsavgrensningTiltak). Byggbasen skal alltid gjenspeile virkeligheten og
inntil nykonstruksjon eller innmåling så er fullstendigheten viktigst. Matrikkelen oppdateres ved
ferdigattest og da må også både tiltaksbasen og byggbasen ajourføres.
Disse kan søkes opp i byggbasen slik:
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Husk å sjekke «Hjelp / Versjonskontroll…» før hver bruk av programmet.
Oppsett: bruk Opsjoner (3.1, 4.2 og 5.4)
Kontrollerer egenskaper og lovlige OBJTYPE men ikke for eksempel datafeil (se egen
kontroll tidligere i dok.).
Todelt; «feil» og «advarsler». Alle feil sjekkes og under advarsler sjekkes «Negativ
høydeverdi» (kan være reell men kan være feil).
Egenskaper som mangler må rettes!
«Ulovlig element», «ulovlig objekttype» etc. må rettes!
Representasjonspunkt utenfor flaten må rettes!
På flater: Egenskapen KVALITET er opsjon og ikke interessant (unntak er i AR5) og
dersom den er registrert med målemetode 82 (KVALITET 82) så får man feil på
«nøyaktighet mangler». Slett heller hele egenskapen.
Kontrollen gir feil på sammenfallende verandaer i flere plan (ulik MEDIUM og høyde).
Overse denne feilmeldingen.

Generelt ved usikker tolking av feilmeldinger: kontakt kartkontoret!

