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1 Eesmärk 
RumiSoft on personaalarvuti tarkvararakendus, mis on ette nähtud töötamiseks koos uue lugejaga 
GES3S.  
See võimaldab hallata, jagada, hoida, üles ja alla laadida erinevat tüüpi tööfaile (teated, 
konfiguratsioon, definitsioonid, kontrollandmed ja ekvivalentsiandmed) mugava graafilise 
kasutajaliidese abil. 
 
 
Rumisoftil on kaks peamist töörežiimi. 
 

• Basic (põhirežiim): ette nähtud lõppkasutajale, kes kasutab oma igapäevases töös 
tavaliselt ainult ühte lugejat GES3S. 

 
• Advanced (kompleksrežiim): ette nähtud organisatsioonile, millel on vaja hallata mitut 

lugejat GES3S, mis peavad olema tagasiühilduvad lugejaga GES2S. Kompleksrežiim lülitab 
sisse GES3S püsivara uuendamistoimingu. 

 
 
 
 
 

2 Failitüübid 

Rumisoft kasutab alljärgnevaid failitüüpe. 

• .rdf: definitsioonifail. Tarkvara võimaldab kasutada järgmisi definitsioonifailide funktsioone: open, 
edit, save, read from GES3S ja write to GES3S and GES2S. 

• .gdf:  vana definitsioonifail, mis pärineb lugejast GES2S. Seda on võimalik avada ja uuemasse .rdf 
tüüpi konvertida. 

• .rct: kontrollandmete fail. Need on kontrollandmed, millega GES3S töötab. Kasutaja võib need 
failid saada lugejast GES3S või importides kontrollandmete tekstifaili, mis on alla laaditud lugejast 
GES2S. 

• .req:  ekvivalentsiandmete fail. See tarkvara ja GES3S võimaldavad kasutada järgmisi 
ekvivalentsiandmete failide funktsioone: open, edit CIC, save, read from ja write to GES3S. 
Kasutaja võib need failid saada lugejast GES3S või importida ekvivalentsiandmete tekstifaili, mis 
on alla laaditud lugejast GES2S. 

• .txt: kontrollandmete tekstifail, ekvivalentsiandmete tekstifail või GES2S teatefailid. GES2S 
võimaldab kasutada järgmisi kontrollandmete, ekvivalentsiandmete ja teatefailide funktsioone: 
open, save, read (ainult kontrollandmete failid ja ekvivalentsiandmete failid) from GES2S ja write 
(ainult ekvivalentsiandmete failid ja teatefailid) to GES2S. Kasutaja võib saada kontrollandmete 
tekstifaile ja ekvivalentsiandmete tekstifaile lugejast GES2S allalaadimisega või tegelike 
kontrollandmete failide ja ekvivalentsifailide eksportimisega. 

• .rcf: GES3S konfiguratsioonifail. GES3S töötab järgmiste konfiguratsioonifailidega: save ja read 
from ja write to GES3S. 
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3 Põhirežiim 
Joonisel 1 on esitatud rakenduse põhiaken, kui arvutiga ei ole ühendatud ühtki lugejat GES3S. 
 

 
Joonis 1 

 
 
Aken on võimalik jagada neljaks osaks: 
 

• menüürida 
• nupuriba 
• lugejate paneel 
• seisundiriba. 

 

3.1 Menüürida 

 

 
 

GES3S: see menüü võimaldab alljärgnevat. 
 

• EIC format: valib UID väljundi vormingu järgmiste valikute hulgast: ISO Long, ISO Short, ISO 
Tiris, ISO F-210, ISO BND Ita ja ISO South America. 

• Backup: käivitab GES3S lugejasüsteemi ja andmete varundamise. 
• Restore: käivitab GES3S andmete taastamise viimasest saadavalolevast varukoopiast. 
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MÄRKUS. Kui GES3S lugeja esimest korda arvutiga ühendatakse, soovitab Rumisoft kasutajal 
automaatselt käivitada varundamine (Backup). On äärmiselt soovitatav tagada taastamistoimingu 
(Restore) tegemise võimalus juhul, kui tekib andmete kaotsiminek (mis on ebatõenäoline). 
 
Configuration: see menüü võimaldab alljärgnevat. 
 

• Show GES2S: lülitab sisse GES2S lugeja toe. Kui see valida, näitab rakendus lugejate 
paneelil lugejat GES2S ja GES2S menüüd. 

 
• Input folder: näitab kataloogivalikuakent, et valida kataloog, kust võetakse üleslaaditavad failid 

põhirežiimis (Joonis 2). 
 
 

 
Joonis 2 

 
• Output folder: näitab kataloogivalikuakent, millega valitakse kataloog, kuhu salvestatakse 

allalaaditavad failid põhirežiimis (Joonis 3) 
 

 
Joonis 3 
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• Advanced: lülitab Rumisofti kompleksrežiimi. Selle valimisel töötab rakendus 

kompleksrežiimis, mis võimaldab kasutajale kõigi funktsioonide kasutamist. Vt ptk 
Kompleksrežiim. 

 
Help: sellest menüüst leiab kasutaja valiku About, mis näitab infot tarkvara kohta (versiooni, tarnijat 
jne). 
 
GES2S: see menüü on saadaval ainult siis, kui konfiguratsioonimenüüs on sisse lülitatud Show 
GES2S ning see võimaldab järgmisi funktsioone. 
 

• Equivalence: seab ekvivalentsiruumi GES2S lugejas. 
 
• Com: seab RS232 COM-pordi, mille kaudu GES2S lugeja on arvuti külge ühendatud. 

 

3.2 Nupuriba 

 
 
Nupuriba abil pääseb kasutaja otse ligi neljale põhitoimingule. Nupud on aktiivsed siis, kui lugejate 
paneelil on valitud lugeja. Vastasel korral on need varjatud, nagu näidatud eelmisel joonisel. 
 

Loeb lugejast ekvivalentsiandmete failid ja ekspordib need tekstivormingusse, 
juhul kui allalaaditud ekvivalentsiandmete failid on GES3S.req vormingus. Vaikimisi valitud kataloog 
ekvivalentsiandmete failide salvestamiseks on konfiguratsioonimenüüs valitud väljundkataloog. Pärast 
allalaadimist näitab rakendus akent .txt faili sisuga. 
 

Loeb lugejast kontrollandmete faili ja ekspordib selle tekstivormingusse, kui 
allalaaditud kontrollandmete fail on GES3S.rct vormingus. Vaikimisi valitud kataloog kontrollandmete 
faili salvestamiseks on konfiguratsioonimenüüs valitud väljundkataloog. Pärast allalaadimist näitab 
rakendus akent .txt faili sisuga. 
 

Kirjutab ekvivalentsiandmete failid (.req või .txt) valitud lugejasse. Vaikimisi 
valitud kataloog, kust ekvivalentsiandmete faile võetakse on konfiguratsioonimenüüs valitud 
sisendkataloog. 
 

Kirjutab ühe või mitu definitsioonifaili valitud lugejasse. Vaikimisi valitud 
kataloog, kust definitsioonifailid võetakse on konfiguratsioonimenüüs valitud sisendkataloog. 
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3.3 Lugejate paneel 

 
Lugejate paneel näitab arvutiga ühendatud üht või mitut lugejat GES3S. 
 

 
 
Kui konfiguratsioonimenüüs on aktiveeritud Show GES2S, näitab lugejate paneel ka lugejat GES2S. 
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See paneel võimaldab valida lugejat, millega töötatakse nupuriba kasutamisel. Valitud lugeja näitab 
oma kuva (joonis 4). 
 

 
Joonis 4 

3.4 Seisundiriba 

 
Seisundiriba näitab tegelikku sammu vasakul, töö edenemist edenemisribal ja hoiatab kasutajat 
lugejate lahtiühendamise eest selliste oluliste toimingute ajal nagu lugeja varundamine, taastamine, 
uuendamine, andmete üles- ja allalaadimine. 
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4 Kompleksrežiim 
Alljärgnev joonis kujutab kompleksrežiimi põhiakent: 
 

 
Joonis 5 

 
Aken on võimalik jagada viieks osaks: 
 

• menüürida 
• nupuriba 
• navigatsioonipuu 
• dokumendiala 
• seisundiriba, mida on kirjeldatud põhirežiimi peatükis. 
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4.1 Menüürida 

 

 
Kasutaja võib kõik tegevused leida menüüst. Peamenüü valikud on järgmised. 

4.1.1 File 

New: käivitab viisardi, mis aitab sammhaaval luua uut definitsioonifaili (joonis 6). 
 

 
Joonis 6 

 
 
Open: näitab failivalikuakent, mis osutab PC Library (arvuti teegile) faili avamiseks dokumendialal. 
Kasutaja saab importida vana definitsioonifaili, kui valida failitüüpide kastis GesDef versioonitüübi fail 
(joonis 7). 
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Joonis 7 

 

Save: salvestab dokumendialal valitud faili ilma uut failinime küsimata. 
 
Save As: näitab failivalikuakent, et salvestada dokumendialal valitud fail uue nimega. 
 
Delete: kustutab puul valitud faili. 
 
Exit: sulgeb rakenduse. MÄRKUS. Rumisoft jätkab tööd taustarežiimis. Kasutaja saab rakenduse 
avada Windowsi tegumiribalt. 

4.1.2 GES2S 

Lugejaga GES2S seotud toimingud. See menüü on nähtav ainult siis, kui konfiguratsioonimenüüs on 
valitud Show GES2S. 
 
Read equivalences: kui puul on valitud GES2S, laadib see kommunikatsiooni jadapordi (serial comm 
port) kaudu alla ekvivalentsiandmete failid lugejast GES2S ja salvestab need ekvivalentsiandmete 
tekstifailina teegi kausta. Tarkvara kuvab faili nime valimiseks failivalikuakna (joonis 8). 
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Joonis 8 

 

Read control: kui puul on valitud GES2S, laadib see kommunikatsiooni jadapordi (serial comm port) 
kaudu kontrollandmete faili positsioonid lugejast GES2S ja salvestab need kontrollandmete 
tekstifailina teegi kausta. Tarkvara kuvab failinime valimiseks failivalikuakna ja palub kasutajal 
kustutada lugejas oleva kontrollandmete faili (joonis 9). 
 

 
Joonis 9 
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Write equivalences: laadib puul valitud ekvivalentsiandmete tekstifaili kommunikatsiooni jadapordi 
kaudu lugejasse GES2S. Tarkvara hoiatab kasutajat, et lugeja ekvivalentsiandmete failid kirjutatakse 
üle (joonis 10). 
 

 
Joonis 10 

 
Write definition: laadib puul valitud definitsioonifailid kommunikatsiooni jadapordi kaudu lugejasse 
GES2S. Tarkvara hoiatab kasutajat, et lugejas olevad kontrollandmete failid kustutatakse (joonis 11), 
palub kasutajal lugejas olevate definitsioonifailide numbrid ja nimed ümber kirjutada või mitte 
(joonis 12) ning palub kasutajal valida lugejas iga definitsioonifaili üleslaadimise jaoks selle õige 
positsioon (joonis 13). 
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Joonis 11 
 

 
Joonis 12  
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Joonis 13 

 
Write messages: laadib puul valitud teatefaili kommunikatsiooni jadapordi (Serial Com Port) kaudu 
lugejasse GES2S. Tarkvara hoiatab kasutajat, et lugeja teatefailid kirjutatakse üle (joonis 14). 
 

 
Joonis 14 

 
Enne definitsioonifailide kirjutamise toimingut peab kasutaja lugema GES2S versiooni, topeltklõpsates 
GES2S ikoonil. Vastasel korral kuvab tarkvara veateate (joonis 15). 
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Joonis 15 

 
Equivalences: võimaldab kasutajal muuta ekvivalentsiandmete failide maksimaalset arvu, mida 
GES2S peab mälus säilitama (joonis 16). 
 

 
Joonis 16 

 
Com: näitab kõiki arvutis saadavalolevaid COM-porte, et oleks võimalik valida COM-port lugejast 
GES2S allalaadimiseks ja sellesse üleslaadimiseks (joonis 17). 
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Joonis 17 

4.1.3 GES3S 

Lugejaga GES3S seotud toimingud. 
 
Import: konverdib puul valitud ekvivalentsiandmete tekstifaili ekvivalentsifailiks. Tarkvara kuvab faili 
nime valimiseks failivalikuakna. See võimaldab vana failivormingu uueks konvertimise teel kasutada 
lugejas GES3S vanas lugejas GES2S loodud ekvivalentsiandmete faili. See valik on nähtav ainult 
kompleksrežiimis. 
 
Export: kui tarkvara puul on valitud ekvivalentsiandmete fail, konverditakse see ekvivalentsiandmete 
tekstifailiks nii, et valitud on EIC vorming. See toiming võimaldab uue failivormingu vanaks 
konvertimise teel kasutada uut lugejas GES3S loodud ekvivalentsiandmete faili vana lugejaga 
GES2S. 
Kui puul on valitud kontrollandmete fail, konverditakse see kontrollandmete tekstifailiks. Tarkvara 
kuvab faili nime valimiseks failivalikuakna. See võimaldab vanal tarkvaral, mis kasutab 
kontrollandmete tekstifaili vana vormingut töötada GES3S loodud kontrollandmete failidega. Selleks 
konverditakse uus failivorming vanaks. See valik on nähtav ainult kompleksrežiimis. 
 
EIC Format: võimaldab kasutajal muuta EIC vormingut, mida kasutatakse ekvivalentsiandmete failide 
ja kontrollandmete failide näitamiseks ja eksportimiseks (joonis 18). 
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Joonis 18 

 
Update: uuendab GES3S püsivara zip-failist. Enne uuendamist palub tarkvara kasutajal lugejale 
GES3S varunduse teha (joonis 19) ja näitab failivalikuakent uue püsivara zip-faili valimiseks (joonis 
20). Soovitatav on lugeja varundamine, et oleks võimalik lugeja taastada juhul, kui uus püsivara ei 
tööta. See valik on nähtav ainult kompleksrežiimis. 
 

 
Joonis 19 
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Joonis 20 

 
Backup: varundab GES3S failid arvutisse, et oleks võimalik lugeja eelmise seisundi taastamine pärast 
soovimatut tegevust nagu failide kustutamine või püsivara krahh. Tarkvara palub selle tegevuse kohta 
kinnitust (joonis 19). 
 
Restore: taastab lugeja eelmise varundatud seisundi. Tarkvara palub selle tegevuse kohta kinnitust 
(joonis 21). 
 

 
Joonis 21 
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4.2 Nupuriba 

 

 
 
Nupuriba abil pääseb kasutaja otse ligi enimkasutatavatele toimingutele. Nupud on aktiivsed, kui 
nendega seotud toimingud on puul valitud objektide jaoks lubatud. 
 
Kõigil nuppudel on sama mõjuga menüütoiming ja mõned on rakendatavad ka klahvikombinatsiooni 
abil. 

File/New (CTRL+N). 

File/Open (CTRL+O). 

File/Delete (CTRL+D). 

GES2S/Read equivalences. Nähtav ainult siis, kui konfiguratsioonimenüüs on valitud Show 
GES2S. 

GES2S/Read control. Nähtav ainult siis, kui konfiguratsioonimenüüs on valitud Show 
GES2S. 

GES2S/Write equivalences. Nähtav ainult siis, kui konfiguratsioonimenüüs on valitud Show 
GES2S. 

 

GES2S/Write definitions. Nähtav ainult siis, kui konfiguratsioonimenüüs on valitud Show 
GES2S. 

 

GES2S/Write messages. Nähtav ainult siis, kui konfiguratsioonimenüüs on valitud Show 
GES2S. 

 

 GES3S/Import (CTRL+I) 

 GES3S/Export (CTRL+E) 
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4.3 Navigatsioonipuu 

 
Joonis 22 

 
Kompleksrežiimis näitab puu teegi sisu ja ühendatud lugejaid GES3S. Samuti võimaldab see avada, 
importida, eksportida ja kustutada faile, kopeerida faile teegi ja GES3S vahel ning lugeda lugejast 
GES2S ja sellesse kirjutada. 
 
Puul leiab kasutaja mitut tüüpi objekte, mida on klõpsamisega lihtne valida. Kui kasutaja soovib valida 
enam kui ühte objekti, peab ta neil klõpsama control-klahvi all hoides. Kui kasutaja soovib valida 
objektide plokki, peab ta klõpsama esimesel objektil ja seejärel klõpsama viimasel objektil, hoides all 
shift-klahvi. 
 
Kasutajal on võimalik muuta puu suurust, lohistades selle parempoolset piiri dokumendialaga. 

4.3.1 Põhilised objektid puul 

Kasutaja leiab puult kolm põhilist objekti. 
 
• Library (teek) 
Näitab arvutis olevaid faile. See on hoidla (teek), kuhu salvestada failid, mis kasutaja on loonud 
lugejasse GES3S üleslaadimiseks nagu ka failid, mis kasutaja on loonud lugejatest GES2S ja GES3S 
allalaadimiseks. 
 
Teegi sisu kuvamiseks või peitmiseks tuleb ikoonil topeltklõpsata. 
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• GES2S 
Tähistab lugejat GES2S. See on nähtav ainult siis, kui konfiguratsioonimenüüs on valitud Show 
GES2S. Selle ikooni valimine muudab aktiivseks toimingud Read control ja Read equivalences, mis 
võimaldavad kasutajal kontrollandmete faile ja ekvivalentsiandmete faile lugejast teeki (Library) 
salvestada. 
 
Sellel ikoonil topeltklõpsates saab kasutaja teada ühendatud lugeja versiooni ja seerianumbri. 
 
• GES3S 
Näitab lugeja GES3S sisu. Tarkvara näitab üht ikooni iga GES3S kohta, mis on arvutiga ühendatud ja 
kuvab selle nimes ka operatsioonisüsteemi poolt omistatud draivi tähist. Selle ikooni valimine muudab 
aktiivseks toimingud Update, Backup ja Restore. 
 
GES3S sisu kuvamiseks või peitmiseks tuleb ikoonil topeltklõpsata. 

4.3.2 Kaustad 

•  
Library ja GES3S objektid organiseerivad kaustades olevad failid. 
 
Iga failitüübi jaoks on omaette kaust. 
 
Configuration: konfiguratsioonifailide jaoks. 
 
Controls: kontrollandmete failide jaoks ja teegis ka kontrollandmete tekstifailide jaoks. 
 
Definitions: kehtivate definitsioonifailide jaoks ja teegis ka vanade definitsioonifailide jaoks. 
 
Equivalences: ekvivalentsiandmete failide jaoks ja teegis ka ekvivalentsiandmete tekstifailide jaoks. 
Arvesse tuleb võtta, et lugejas GES3S saab kasutajal olla ainult üks ekvivalentsiandmete fail. 
 
GES2S messages: GES2S teatefailide jaoks. 
 
Kausta sisu kuvamiseks või peitmiseks tuleb ikoonil topeltklõpsata. 
 
Kasutaja saab lohistamise teel kopeerida ühe või mitu faili teegi kaustast samasse kausta lugejas 
GES3S ning vastupidi. 

4.3.3 Failid 

Allpool on esitatud ikoonid, mille järgi failitüüpe ära tunda. 
 
• Definitsioonifailid. Neist failidest kuni viie valimine muudab aktiivseks toimingu Write definitions, 

mis võimaldab kasutajal lugejasse definitsiooni kirjutada. 
 
• Kontrollandmete failid 
 
• Ekvivalentsiandmete failid 
 
• Ekvivalentsiandmete tekstifailid, kontrollandmete tekstifailid, GES3S konfiguratsioonid ja GES2S 

teatefailid. Ekvivalentsiandmete tekstifaili valimine muudab aktiivseks toimingu Write 
equivalences, mis võimaldab kasutajal ekvivalentsiandmete faili lugejasse kirjutada. GES2S 
teatefaili valimine muudab aktiivseks toimingu Write messages, mis võimaldab kasutajal teatefailid 
lugejasse kirjutada. 

 
Faili avamiseks dokumendialal tuleb teha ikoonil topeltklõps. 
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4.3.4 Hüpikmenüü 

Kui kasutaja teeb puul paremklõpsu, kuvab see hüpikmenüü valitud faili jaoks lubatud üldlevinud 
toimingutega (ava, kustuta, impordi ja ekspordi) nagu ka toiminguga Copy to, mis kuvab 
failivalikuakna valitud failide teise kausta kopeerimiseks (joonis 23). 

 
Joonis 23 

 

4.4 Dokumendiala 

 
Joonis 24 
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Failid, mida kasutaja avab näitamiseks/redigeerimiseks kuvatakse dokumendialal. Igal failil on aken, 
mida kasutaja saab liigutada, suurust muuta, näidata ja peita nagu teisigi operatsioonisüsteemi 
aknaid. 
 
On kahte liiki faile, mida kasutaja saab redigeerida: ekvivalentsiandmete failid ja definitsioonifailid. 
 
Kui kasutaja on faili redigeerinud, saab ta faili salvestada või salvestada teise nimega failimenüü 
valikutega save ja save as. 

4.4.1 Ekvivalentsiandmete faili redigeerimine 

Kui kasutaja avab ekvivalentsiandmete faili, näitab see failiaknas kahte veergu: vasak veerg EIC ja 
parem veerg CIC jaoks. Kasutaja saab CIC väärtust redigeerida väljal topeltklõpsates (joonis 25). 
 

 
Joonis 25 

4.4.2 Definitsioonifailide redigeerimine 

Kui kasutaja avab definitsioonifaili, on andmed organiseeritud kolme saki alla: fields, conditions ja 
general (joonis 26). 
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Joonis 26 

 
Sakk Fields näitab andmeid, mis on seotud konkreetse väljaga, mida kasutaja saab valida ülal vasakul 
kuvatud loendis. Kasutaja saab muuta järjestust, kustutada ja lisada välju loendist paremal paiknevate 
nuppudega (joonis 27). 
 

 
Joonis 27 
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Sakk Conditions näitab andmeid, mis on seotud konkreetse tingimusega, mida kasutaja saab valida 
ülal vasakul kuvatud loendis. Kasutaja saab tingimusi kustutada ja lisada loendist paremal paiknevate 
nuppudega (joonis 28). 
 

 
Joonis 28 

 
General sisaldab kontrollandmete failiga seotud andmeid nagu prefiks, sufiks ja tingimused, mida 
kasutatakse positsioonide muutmise ja kustutamise lubamiseks. 
 


