Karttanimet, Map names

Skeemaa-attribuutti

Kuvaus

Karttanimi

MapName

Karttanimi-Id
Karttanimiversio-Id
Karttatuote
Mittakaavaluokka

mapNameId
mapNameVersionId
mapProduct
scaleClass

Teksti

text

Tekstin sijainti
Tekstin suunta

textPosition
textDirection

Tekstin taivutus

textBending

Tekstin rajaussuorakaide

textBoundingBox

Tekstin aakkoslaji

textCase

Koodisto

Tekstin kirjasintyyppi

textFont

Koodisto

Tekstin koko

textSize

Tekstin väri
Tekstin kallistus

textColour
textSlant

Koodisto

Tekstin harvennus

textSpacing

Koodisto

Tekstin välyskerroin

textSpacingFactor

Koodisto
Koodisto

Karttanimen yksilöivä tunnus, kahdeksannumeroinen seitsemällä alkava kokonaisluku
Karttanimen kohdeversion tunnus, juokseva numero
Karttatuote
Karttatuotteen mittakaavaluokka
Karttanimitekstin merkkisisältö (UTF-8-merkistökoodaus), joka voi poiketa vastaavasta
paikannimestä (esim. isot kirjaimet, nimen jako kahdelle riville)
Karttanimitekstin alkupisteen (vasemman alakulman) maastokoordinaatit
Suunnatun karttanimitekstin suuntapisteen maastokoordinaatit
Käyristettyä karttanimitekstiä ohjaavan murtoviivan taitepisteiden maastokoordinaatit;
ensimmäinen piste on karttanimen alkupisteessä (vasemmassa alakulmassa)
Karttanimitekstin tekstigrafiikan ulottuvuudet maastokoordinaatteina (vasen alakulma, oikea
yläkulma)
Kirjoitetaanko karttanimiteksti isoilla kirjaimilla vai vastaavan paikannimen (spelling )

mukaisena; attribuutissa text (teksti) tieto toteutuu
Karttanimitekstin kirjasintyyppi
Karttanimitekstin graafinen koko yksikkönä mm/100 referenssimittakaavassa; koko tarkoittaa
pienen kirjaimen (esim. ”x”) korkeutta kerrottuna kahdella
Karttanimitekstin väri
Karttanimitekstin kirjasinten kallistuskulma asteina (0 = pystyteksti)
Karttanimitekstin harvennus; teksti venytetään alkupisteestä suuntapisteen (textDirection )
Teksti harvennetaan tai tiivistetään kirjasinvälyksiä muuttamalla; tekstillä on normaalit välykset
arvolla 10 ja esimerkiksi arvolla 5 välykset on puolitettu ja arvolla 20 kaksinkertaistettu
Karttanimille tallennettu koodi, jonka tiedot on yllä purettu attribuuteiksi textFont (tekstin

Tekstin ladontakoodi

textTypesettingCode

kirjasintyyppi), textSize (tekstin koko), textColour (tekstin väri), textSlant (tekstin
kallistus) ja textSpacingFactor (tekstin välyskerroin)

Tekstin ensisijaisuus

textPreference

Paikannimi-id
Paikannimiversio-id
Kirjoituasu

placeNameId
placeNameVersionId
spelling

Kieli

language

Koodisto

Paikka-id
Paikkaversio-id
Paikanlaji

placeId
placeVersionId
placeType

Koodisto

Paikan sijainti

placeLocation

Paikan korkeus

placeElevation

Mittakaavarelevanssi

scaleRelevance

Karttanimen luontiaika
Karttanimen muutosaika
Karttanimen poistoaika

mapNameCreationTime
mapNameModificationTim
mapNameDeletionTime

Koodisto

Koodisto

Kun paikalla on kaksi nimeä samalla kielellä, MML:n kartoissa nimet merkitään allekkain niin,
että ensisijaisen karttanimen perään kirjoitetaan välilyönti ja sana ”eli”, ”eller”, ”dahjege”,
”adai” tai ”le’be” nimen kielestä riippuen; attribuutissa text (teksti) tieto toteutuu
Karttanimeä vastaavan paikannimen pysyvä yksilöivä tunnus
Karttanimeä vastaavan paikannimen kohdeversion tunnus
Karttanimeä vastaavan paikannimen merkkisisältö (UTF-8-merkistökoodaus)
Karttanimeä vastaavan paikannimen kieli, ISO 639-3 -standardin mukainen kolmikirjaiminen
koodi
Karttanimeä vastaavan paikan pysyvä yksilöivä tunnus
Karttanimeä vastaavan paikan kohdeversion tunnus
Karttanmeä vastaavan paikan tarkin luokitus
Karttanimeä vastaavan paikan sijaintipiste; lähellä kohteen keskipistettä ja joen tapauksessa
sen suuta olevan pisteen koordinaatit
Karttanimeä vastaavan paikan sijaintipisteelle korkeusmallista laskettu korkeus merenpinnasta
(metriä)
Karttanimeä vastaavan paikan koosta ja merkityksestä kertova tunnusluku on
pienimittakaavaisimman MML:n karttatuotteen mittakaavaluku, jossa paikan nimi tai nimet
esitetään
Karttanimi-kohteen tietokantahistorian alkuajankohta
Karttanimi-kohteen viimeisimmän tietokantamuutoksen ajankohta
Karttanimi-kohteen poistuneeksi merkitsemisen ajankohta

