SOUTH NTS-360 MODELLERİNDE SD KART İLE AKTARIM
DAHİLİ HAFIZADAN SD KARTA AKTARIM
Cihaz ana ekrandayken ;
Menü tuşuna basın,
3. HAFIZA YÖN. Seçin
4. Çıkan Dosya seçin. (Örn: 1. Gön. Ölç. Dosya)
Ölçüm dosyası seçilir ENT tuşuna basılır.
Gönderilen format ( 1. NTS-300)
Çıkan dosya adı girilir. F4 (ENT) tuşuna basılır.
Datalar Disk A’dan Disk B’ye aktarılmış olur. Sonrasında dönüşüm için bkz Not2..
SD KARTTAN DAHİLİ HAFIZAYA AKTARIM
Cihaz ana ekrandayken ;
Menü tuşuna basın,
3. HAFIZA YÖN. Seçin
3.Alınan Dosya seçin.(Örn:1. Alnn. Koord. Dosy.)
Alınan dosya adı girilir ya da F2 (LIST) tuşu ile diskten B dosya seçimi yapılır.
Alınan format (2. NTS 660)
Koordinat dosyası seçilir (Adı girilir)
F4 (ENT) tuşuna basılır.
NOT: 360 modellerinde SD karttan cihaza dosya aktarmak için SD karta kaydedeceğimiz dosya
txt uzantılı olması gerekiyor. Örneğin bir ncn dosyasını txt dosyasına çevirmek için aşağıda kısa bir
bilgi verilmiştir.
NCN UZANTISI TXT ‘YE DÖNÜŞTÜRMEK: NCN uzantılı dosyayı Netcad vb programlarda
otomatik olarak TXT formatına dönüştürebilirsiniz. Eğer bu imkanınız yok ise NOT DEFTERİ
programı ile açıp NCN noktalarını TXT formatına dönüştürebiliriz.
Örneğin
1 555611.39 4082476.64 0.00 0 "" "" ""
Biçimindeki ncn’yi 1,555611.39,4082476.64,0 biçiminde txt yapmamız gerekiyor. Bunun
için değiştirmemiz gereken karakterleri seçip ( örneğin 1 555611.39 aradaki 4 karakter boşluğu ,
olarak değiştirmek için ) not defterinden DÜZEN- DEĞİŞTİR seçiyoruz, ARANAN ‘a değiştirilmesi
gereken ( örneğin 4 karakter boşluk ) yazıyoruz, YENİ DEĞERE olmasını istediğimiz ( örneğin ,
(virgül) ) karakteri yazıyoruz ve tümünü değiştire basıyoruz. Bu yolla tüm dosya içindeki nokta
numarası ve y değeri arasındaki 4 karakter boşluk gidip yerine virgül gelmiş olacak. Bu yolla tüm
dosyası txt formatına uygun hale getirdikten sonra farklı kaydet deyip txt uzantılı olarak
kaydediyoruz.

NOT2: Cihazdan SD karta aktardığımız TXT uzantılı dosyaları Doga Transfer programı ile
Dosya menüsünden dönüştür seçeneği ile açıp sonrasında bilgisayara xyz yada yde olarak
kaydedebiliriz..

