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Tällä menetelmällä voi kerätä tietoa mobiililaitteella maastossa ja siirtää aineiston
jatkokäsiteltäväksi. Tässä harjoituksessa visualisoimme ja luokittelemme omaa aineistoa, ja se
onnistuu parhaiten numeerisella tiedolla, esim. mittaustuloksilla. Tarvittava sovellus on saatavilla
ilmaiseksi Android- ja iOs-laitteisiin, sekä puhelimiin että tabletteihin. Laitteessa on syytä olla
GPS-ominaisuus. Halvemmissa iPad-versioissa ei GPS-ominaisuutta ole, sen sijaan Androidlaitteissa lähes kaikissa on. Mobiilidatamahdollisuus on hyvä olla, mutta tarvittaessa riittää, että
laitteella pääsee verkkoon alussa wifin:n kautta vaikka sisätiloissa.
Ennen kentälle ja mobiililaitteen ääreen siirtymistä on tietokoneella valmisteltava Gis Cloudin
käyttötili ja tiedonkeräyslomake.
Gis Cloudin ilmaisessa palvelussa lomaketta ei voi jakaa muille käyttäjätunnuksille täytettäväksi,
joten esim. jokainen tietoa keräävä ryhmä voi tehdä oman lomakkeensa omalla
käyttäjätunnuksella. Lopuksi aineiston voi siirtään CSV-tiedostoon jatkokäsittelyä, esim.
teemakartan visualisoimista varten. Gis Cloud on saatavilla ainoastaan englannin kielisenä.
Kun luot tilin, sinun on hyväksyttävä käyttöehdot. Huomaa, että käyttöehtojen mukaan palveluun
saa kirjautua yksillä tunnuksilla vain yhdellä laitteella saman aikaisesti.
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Mene selaimella osoitteeseen www.giscloud.com
Valitse Free Sign up → Tee tunnukset tai käytä Facebook,
Google tai Twitter-tunnuksiasi.
Kirjaudu sisään Sign In -napista
Valitse kahdesta vaihtoehdosta I want to → Collect, inspect
and manage field data → start
Jos et ole aiemmin käyttänyt Gis Cloudia, näet suoraan
näkymän mistä voit valita Create new project.
Jos olet jo aiemmin käyttänyt palvelua, avautuu viimeksi
käsittelemäsi projekti valmiiksi. Vasemmalla ylhäällä
olevasta nuolesta pääset tällöin projektivalikkoon.
Valitse Create New Project.

d)

a)

Paina nuolta, mikäli vanha
projekti avautuu ensiksi.
Siten pääset
projektivalikkoon
aloittamaan uuden
projektin.

c)

2.

Anna projektillesi nimi. Tällä nimellä löydät myöhemmin lomakkeesi mobiililaitteesta.
Voit myös kirjoittaa tarkemman kuvauksen description-kenttään ja laittaa nimesi
Copyright-kenttään.

1.

Mobiili tiedonkeräys, Gis Cloud

3.

Markus Jylhä 2015

Nyt on aika laatia itse
lomake. Valmiina on
kolme kenttää, joita
voit muokata. Voit
myös lisätä kenttiä
Add new field toiminnolla. Kun
keräät numeerista
tietoa, valitse Type valinnaksi Number.
Anna kentälle
kuvaava nimi.

Tässä esimerkissä lasketaan pysäköityjä
autoja. Huomaa kentän tyyppi: Number.

Voit esim. lisätä muutamia numeerisia
kenttiä ja tekstikentän kommentteja varten.
Voit myös lisätä kentän valokuvia varten
(Type: Photos). Tällöin voit ottaa kohteesta
kuvan kentällä ja se tallentuu aineistoon.
Kuvat eivät kuitenkaan siirry CSV-tiedoston
mukana mikäli aineisto siirretään
jatkokäsitteyä varten.
Huom! Jos aiot syöttää desimaalilukuja,
palvelu muuttaa desimaalierottimen
pisteeksi. Tämä aiheuttaa usein ongelmia
aineiston jatkokäytössä. Helpointa on tällä
erää pitäytyä kokonaisluvuissa.
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Kentän lisäys
Kentän poisto

Huom!
Kun olet tehnyt kentät joita käytät
aineistosi keräämiseen, laadi vielä kaksi
kenttää joiden tyypit ja nimet ovat Latitude
ja Longitude. Nämä kentät täydentyvät
automaattisesti aineistoa kerättäessä,
eivätkä ne näy lopullisessa lomakkeessa.
Näin saat kohteen sijainnin CSVtiedostoosi.
Huom! Älä käytä kenttien nimissä
erikoismerkkejä/skandinaavisia merkkejä.
Paina lopuksi Create Project.

Seuraavaksi on mobiililaitteen valmistelujen vuoro. Voit käyttää Android- tai iOslaitteita, tabletteja tai matkapuhelimia. Vanhimpien versioiden toimivuudesta ei
tosin ole takeita. Laitteessa on syytä olla GPS-paikannustoiminto.
Käy lataamassa oman laitteesi sovelluskaupasta ilmainen sovellus Mobile Data
Collection, valmistaja Gis Cloud.

5.

Käynnistä sovellus
laitteessasi.Kirjaudu sisään
samoilla tunnuksilla millä teit
valmistelutkin. Jos käytit
sosiaalisen median kirjautumista
aiemmin, niin käytä sitä nytkin.
Tässä vaiheessa sinulla on oltava
nettiyhteys. Jos käytät esim.
tablettia jossa yhteyttä ei ole, voit
tehdä tämän vaiheen esim.
sisätiloissa missä on käytettävissä
Wifi-yhteys.
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Verkkoyhteys on välttämätön myös tässä vaiheessa.

6.

Valitse tästä
aiemmin laatimasi
projekti.

Huom! Paina aina aluksi projektien päivityspainiketta.
Näin palvelimella ja laitteessasi on varmasti yhtenevät
tiedot.
Huom! Paina ehdottomasti myös Refresh form -painikketta.
Näin lomake on varmasti yhtenevä palvelimella ja
laitteessasi. Jos lomake ei ole päivitetty, voi käydä niin että
tiedot eivät tallennu.
Offline Maps -toiminnolla voi tallentaa karttapohjia
laitteen muistiin siltä varalta, että mobiilidataa ei ole
käytössä. Toiminto on kehitysvaiheessa. Muista myös,
että aineistoa voi tallentaa maastossa vaikka
karttapohjaa ei olisikaan käytettävissä.
Pidä verkon käytön asetukset päällä.
Paina lopuksi Form-painiketta, niin
pääset lomakkeeseesi.

7.

Muista, että matkapuhelimilla on
mahdollista jakaa internet-yhteys
esim. tabletille käytettäväksi.
Tämä on varsin laitekohtainen
toiminto, johon löytyy ohjeita hyvin
netistä.

Nyt voit lähteä maastoon.
Tehtyäsi havainnon, kirjoita se lomakkeen
kenttään.
Paikannuksen toimivuutta voit tarkkailla
Accuracy-lukemasta.

Kun olet syötänyt havainnot
lomakkeeseen, paina Send-painiketta.
Mikäli verkkoyhteyttä ei juuri sillä hetkellä
ole, tallentuu merkintäsi jonoon Queue.
Tässä jonossa olevat merkinnät lähtevät
palvelimelle automaattisesti heti kun
verkkoyhteys on taas käytettävissä.
Jos haluat tarkastella jo tekemiäsi
merkintöjä, valitse karttanäkymaä Mapspainikkeella..
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Karttanäkymässä voit valita aiemmin
tallentamiasi kohteita kartalta, tarkistella
merkintöjä tai poistaa kohteen. Jos haluat
muokata kohdetta, valitse Edit-toiminto.
Muokattuasi kohdetta tallennus tapahtuu
samalla tavalla kuin aiemminkin ja painamalla
Accept edit-painiketta.
Voit palata lomakkeeseen Form-painikkeella

9.

Kun olet kerännyt aineistosi,
varmista että kaikki merkintäsi
ovat siirtyneet palvelimelle.
Ollessasi lomakkeessa, tarkkaile
Queue-painiketta. Mikäli
painikkeessa näkyy numeroita,
on tallentamattomia kohteita
jonossa. Näet kohteet
painikkeesta. Siirry tarvittaessa
paikkaan, missä saat
verkkoyhteyden wifin kautta.
Kun yhteys on kytketty, siirtyvät
kohteet jonosta automaattisesti
palvelimelle.

voit valita asetukset
10. Lopuksi
Settings-painikkeella ja kirjautua
ulos Log out-painikkeella. Ulos
ei tarvitse kirjautua mikäli
mahdollisesti jatkat työskentelyä
myöhemmin.
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voit siirtyä taas tietokoneen pariin. Siirry selaimella jälleen osoitteeseen
11. Nyt
www.giscloud.com. Kirjaudu sisään ja valitse jälleen Collect, inspect and
manage field data. Voit myös halutessasi mennä suoraan osoitteeseen
mdc.giscloud.com.
Viimeksi työstämäsi projekti avautuu automaattisesti karttapohjalle. Jos sinulla
on useita projekteja ja haluat vaihtaa projektia jota tutkit, paina vasemmassa
yläreunassa olevaa nuolta niin pääset projektivalikkoon.

Tallentamasi
kohteet näkyvät
kartalla
keltaisina
merkkeinä.

12.
Valitse hiirellä
joku kohteista
tarkasteltavaksi.

Näet nyt kohteen tiedot. Mikäli
kohteesta on tallennettu kuva,
näet myös sen. Editpainikkeesta pääset
tarvittaessa muokkaamaan
kohteen tietoja.
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13.

Map-näkymässä olet
Data-näkymässä voit
oletuksena, tässä näet tarkastella aineistoasi
aineistosi kartalla
taulukkomuodossa

To CSV-toiminnolla saat ladattua
aineiston itsellesi.

14.
Valitse To CSV-toiminto.
Valitse avautuvasta ikkunasta Generate
CSV.
Valitse tiedoston latauslinkki.
Tallenna tiedosto, tallentamistapa
vaihtelee hieman selaimesta riippuen.

15.

Sinulla on nyt aineistosi CSV-tiedostona ZIP-pakattuna. Zip-paketti on
syytä purkaa. Purkaminen riippuu hieman käyttöjärjestelmästä, mutta
helpoimmillaan valitsemalla tiedosto hiiren oikealla näppäimellä ja
valitsemalla purkutoiminto.
Aineoston voi nyt siirtää erilaisiin paikkatieto-ohjelmistoihin, kuten
esimerkiksi QGIS-ohjelmistoon tai ArcGis-ohjelmistoon
visualisoitavaksi.
Kuvatiedostot eivät siirry CSV-tiedoston mukana. Linkki kuviin Gis
Cloud-palvelimella kuitenkin siirtyy, joten toisessakin sovelluksessa voit
linkin kautta päästä katsomaa kuvia. Tällöin on kuitenkin kirjauduttava
Gis Cloud-tilille.
Sujuvia hetkiä tiedokeräyksen parissa!

6.

