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Exporty a importy zkoušek / šablon
Program:
Soubor:

Stratigrafie
Demo_02.gsg

Tento manuál popisuje práci s exportem a importem dat zkoušek. Data lze standardně exportovat ve
formátech XLSX (Excel, Open Office, Google Tab.) nebo XML. Import pak nabízí kromě obecných dat
(XLSX, XML) mnohem více možností, především množství ve světě již používaných historických
formátů.
Tabulkové programy jsou velice populární a efektivní, a mnohdy je výhodné provádět editaci dat
přímo v nich. Často také máme data již v těchto formátech uložena a potřebujeme je načíst.
Formát XML je určen pro komunikaci s jinými programy a databázemi a je určen pro velmi malý okruh
zákazníků – nebudeme se jím tedy v tomto manuálu zabývat.
Pro popsání problematiky jsme zvolily tři scénáře:
1. Export zkoušek, jejich následná úprava v Excelu a následný zpětný import.
2. Pojmenování jednotlivých exportovaných a importovaných dat (mapování)
3. Export / Import dat z tabulky
Export zkoušek, jejich následná úprava v Excelu a následný zpětný import.
Otevřeme soubor Demo02.gsg, který je součástí instalace programu „GEO5 Stratigrafie“ a standardně
je uložen ve složce Fine ve veřejných dokumentech.
V rámu „Zkoušky“ vybereme zkoušky, které chceme exportovat a stiskneme na liště tlačítko „Export“.
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V okně tlačítkem vybereme typ exportu do tabulky. Kódování ponecháme FINE AGS4 4.04 (podle
mezinárodního standardu AGS – Association of Geotechnical and Geoenviromental Specialists), které
je standardní pro všechny šablony.

Zvolíme jméno souboru (Demo02_3BH) a soubor uložíme. Program nás o výsledcích exportu
informuje v okně.

Otevřeme exportovaný soubor v Excelu. V levém sloupci vidíme zobrazené zkoušky.

Další informace jsou na jednotlivých záložkách. Další záložky mají v prvním sloupci povinně název
zkoušky, aby bylo určeno, ke které zkoušce patří. Takto jsou popsány vrstvy, zkoušky, voda, tabulky
měření aj. – vždy v závislosti na šabloně zkoušky. Veškeré informace ze šablony se exportují do
tabulky.
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Data v tabulce můžeme nyní upravit, smazat nebo doplnit. Provedeme tyto úpravy:
- Přejmenujeme vrt BH1 na BH1 opraven
- Změníme souřadnici Y vrtu BH2 na XXX – abychom ukázali chování programu při špatně
zadaných datech.
- zadáme nový vrt „BH Nový“

Nyní se vrátíme do programu Stratigrafie, a upravené zkoušky naimportujeme zpět. V rámu
„Zkoušky“ zvolíme tlačítko „Import“. Vybereme typ importu: Tabulky XLS a ODS“ a upravený soubor
otevřeme.
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Při importu program analyzuje načítaná data a nabídne další způsob zpracování načtených zkoušek.

Upravené zkoušky a nově zadaná zkouška se načetly do programu:
- Zkouška BH3 přepsala původní zkoušku BH3.
- Zkouška s nedefinovanou souřadnicí Y (BH2) je zobrazena jako „ležící mimo staveniště“.
- Zkoušky „BH1 opraven“ a „BH nový“ byly načteny, ale „BH1 opraven“ netvoří profil – protože
jeho souřadnice jsou stejné jako již existující zkoušky.
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Pojmenování jednotlivých exportovaných a importovaných dat (mapování)
V předchozí ukázce jsme exportovali zkoušky do tabulek s mapováním AGS. Sloupce a záložky
v tabulce měly nadpis odpovídající kódování AGS 4.0.4. Pro práci s tabulkou je ale toto kódování
poněkud nepříjemné.

Program exportuje údaje o názvu, značce, jednotce a typu proměnné do poznámky k políčku.

Přesto je většinou výhodné použít místní – lokální mapování – popřípadě si uživatel může vytvořit
vlastní.
Exportujeme-li stejný soubor s mapováním FINE-GEPRODO CZ, vypadají tabulky takto.

5

Mapování se definuje vždy u šablony. Šablona může mít vždy více mapování. Všechny šablony mají
standardně nastavené mapování AGS, další šablony pak podle zemí určení.
Mapování a jednotlivé identifikátory se zadává a upravuje v šabloně.
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Mapování (názvy jednotlivých položek) můžeme vytvořit vlastní – je třeba ale dávat pozor, aby
identifikátory byly jednoznačné a neopakovaly se. Pokud již stejný identifikátor existuje (na obrázku Y
a Hloubka), je zobrazen červeně. Stejné identifikátory mohou způsobit velký zmatek při importu dat.

Export / Import dat z tabulek
V mnoha případech nechceme pracovat s celou zkouškou, ale potřebujeme upravit data v tabulce,
resp. načíst externí data do tabulky v programu. Funkce Export / Import má většina tabulek
v programech GEO5.
Funkci popíšeme na tabulce odebraných vzorků u vrtu BH1. Stiskneme tlačítko pro export / import
dat.
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Poznámka: Tlačítko
se vyskytuje u tabulek ve všech programech GEO5. Může
obsahovat různé funkce pro práci s danou tabulkou – například
- Export tabulky
- Import dat do tabulky
- Výměnu hodnot sloupců v tabulce
- Úprava hodnot ve sloupci
- Vymazání řádků tabulky s hodnotami mimo rozsah aj.
Zadáme název souboru a data uložíme.

Soubor nyní otevřeme v Excelu.
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Opravíme název prvního vzorku a doplníme další dva vzorky. Typ třetího vzorku jsme zapsali jako
„test“, abychom demonstrovali možnosti načítání výčtů.

Vrátíme se do okna zadávání vzorků a zavoláme funkci Import.
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Stiskneme tlačítko „Otevři soubor“ a soubor (1) vybereme. Obsah souboru se zobrazí v sekci (2).
Pokračujeme stisknutím tlačítka „Další“.

Poznámka: V tomto případě načítáme data, která jsme předtím exportovali z tabulky. Import lze ale
provádět z jakýchkoliv tabulkových dat z různých zdrojů a v různých formátech.
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Na další straně v sekci (3) zadáváme, které řádky chceme načíst. V našem případě data začínají na
řádku 3. Volba řádků je důležitá také v případě, kdy potřebujeme načíst ze souboru jen část dat –
například vzorky patřící dané zkoušce.
V sekci (4) vidíme vstupní soubor rozdělený na jednotlivé sloupce.
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Na další straně přiřadíme v sekci (5) jednotlivým sloupcům tabulky sloupec importovaných dat.
Jednotlivá data sloupce můžeme nechat přenásobit libovolným koeficientem – to je velice důležité
například při změně znaménka nebo přepočítání jednotek měření.
V sekci (6) vidíme náhled na výsledek importu. Typ vzorku “test” neexistuje, proto se program
automaticky pokusil nalézt nejbližší možný termín ve výčtu – v tomto případě změnil typ vzorku na
“technologický”. Typ vzorku po importu můžeme samozřejmě vždy změnit, případně lze i do výčtu
typů vzorků dodat nový typ.
Jsme-li s náhledem spokojeni, Import dokončíme tlačítkem „OK“.
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Načtená data jsou zobrazena v tabulce. Program při importu dat původní data nepřepisuje ani
nemaže – importované řádky se načtou za stávající data. V našem případě tedy smažeme vzorek
„aa“.

Nyní je import a úprava vzorků dokončena.
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