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AlphaGIS

• Põhitegevusalad

– ESRI tarkvara ja hooldusteenuse müük

– ESRI tarkvara tehniline tugi ja koolitus

– Teiste tarkvaratoodete (Leica Geosystems, AED-
SICAD, DHI, Data East, Safe Software jt) müük

– Trimble GPS-seadmete ja tarkvara müük 

– Konsultatsiooni- ja tarkvaraarendusteenused

Mobiilne GPS + GIS
=

mobiilne GIS
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Kus mobiilset GIS’i kasutatakse?

• Väga erinevates elu- ja töövaldkondades, kus 
aluseks on geoandmed, nagu näiteks:

- geodeesia, kartograafia

- navigatsioonisüsteemid

- planeerimine, tehnovõrgud

- kinnisvarahaldus

- jpt.

GPS rakendused GIS’ga

• Kaardistamine / andmete kogumine
– Objektide kaardistamine

• Mis varad mul on?
– Loodusressursside kaardistus

• Navigatsioon
– Ruumilised otsingud

• Kus objektid paiknevad?
– Objektide leidmine

• Uuendamine / andmete haldamine
– Info kontrollimine

• Kas olemasolev info on õige?
– GIS atribuutide uuendamine
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Mis on GPS?

• Satelliitpositsioneerimine
(asukohamääramine satelliitide abil)

• Süsteemi põhikomponendid
– Kosmos: 24+3 satelliiti
– Kontrolljaamad: süsteemi kontroll

– Kasutajad: Meie ise!

• Teenus
– Satelliidilt tulev signaal
– vähemalt 4 signaaliga saab määrata:

• kiirust

• kaugust
• aega

Käsi-GPS seadmeklassid

Täppisgeodeesia (rakenduslik, teaduslik 
jne.)

Erinevad 
kanalid

kuni 1 cmGeodeesia

Järeltöötlus 
(.ssf)

Tavaline

Meetod

kuni 5 m

kuni 20 m

Täpsus-
klass 
(2D)

Insenerirakendused (ehitus, 
tehnovõrgud, loodusteadused), üleüldine 
GIS-andmete kogumine-uuendamine

Andmekogumine 
(teedeinsener-
töödejuhataja)

Turism, navigatsioon (maa, vesi)Matkaja

RakendusedVõimalused/

Seadmeklass
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Andmete kogumine

ESRI ArcPad, ArcGIS Mobile jt

Mis on ArcPad?
• GIS’i tarkvara välitöödeks

• GIS ülesannete teostamine 
väljas
– Andmete vaatamine ja analüüs

– Päringud

– Andmete kogumine ja uuendamine

• Osa ettevõtte GIS süsteemist

• Ideaalne mobiilse GIS’i 
lahendus
– näiteks Trimble GPS vastuvõtja koos 

pihuarvutiga
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ArcPad - GIS tarkvara
mobiilseteks lahendusteks

• Kergesti kasutatav
– Käsiseade, mobiilne seade

– Pliiatsi liides

• Kaardiliides
– Rikkalikud GIS’i vahendid

• Päring, mõõtmine, hüperlingid,

objektide editeerimine

– Mitmete andmeformaatide tugi (sh. CAD)

– Mitmed vektor - ja rasterkihid

– Navigatsioon

GPS’ga andmete kogumine

• Punktide kogumine käsitsi või 
automaatselt (streaming) 

• Automaatsel kogumisel intervalli 
muutmine

• Keskmiste väärtuste kasutamine

• Kvaliteedi jälgimine
– PDOP (satelliitide positsiooni muutus)

– EPE (saadava tulemuse eeldatav täpsus)

– 2D (ainult 3 satelliiti => kõrgus vale!)

– 3D (4 satelliiti => x, y, z)

– DGPS (differentsiaalparanditega GPS)
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Geo-

andmebaas

.shp failid

• Geoandmebaasi loomine ArcGIS Desktop tarkvaraga

• Andmebaasist väljavõtte tegemine

• Andmete kopeerimine väliarvutisse

• Andmete redigeerimine ArcPad’is

• Väliseadme sünkroniseerimine tööjaamaga

• Geoandmebaasi uuendamine

CHECK IN

CHECK OUT

Desktop GIS

Andmete kogumise tööprotsess

CHECK IN

CHECK OUT

Süsteemsed lisavõimalused
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Laserkaugusmõõtja tugi

• TruTargeting: parim täpsus

• Mugav kasutada igas olukorras

• Bluetoothi võimalus (cable-free)

• Mõõtmisulatus <2km,  täpsus <1m

• Mõõtmismeetodid:
- horisontaal- ja kaldkaugus

- kaldenurgad

⇒ sisseehitatud protsessori abil arvutatakse 
objekti KÕRGUS

- kompassi olemasolul ka eemal asuva punkti 
(näit. saarel asuv üksik puu) koordinaadid

Kaamera tugi
• Spetsiaalne digi-kaamera Ricoh Caplio

500SE
– 8 MPixel, SD-Card 1GB => ~300 pilti (3,2x2,5M)

– Pildistamissuuna sensor

– Bluetooth või WiFi (integreeritud) tugi

• Pihuarvuti, nt. Trimble GeoXH
– GPS täpsus kuni 50cm

– Täpsuse tõstmiseks antenni võimalus

• Vastav kaamera tarkvara
– Fotodele “pannakse koordinaadid (aadress) külge”

– Desktopi üleviimisel otseühendus ArcGIS’iga

⇒NB! Foto on üks objekti atribuutidest!

• Arendajad saavad luua kaamerale ning 
tarkvarale spetsiifilisi laiendusi
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Piltide lisamine

• ArcGIS (ArcMap) 

• GPS PhotoMapper

Kaamera + kaugusmõõtja
• Kaamera Ricoh Caplio 500SE
• Pihuarvuti Trimble GeoXH

• Laserkaugusmõõtja LTI TruPulse
• Kaamera tarkvara

⇒Vajadusel registreeritakse pildistamise suund
⇒Fotol olev objekt saab endale koordinaadid!
⇒Koordineeritud objekt andmebaasis + foto ise üheks 

objekti atribuudiks + muud atribuudid
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Süsteemi eelised

• Aja võit
– Välitöödel: andmed salvestuvad automaatselt

– Kontoris: vaja ainult andmed kopeerida

• Ei vaja mingeid vaheformaate

• Lihtne ja mugav kasutada

• Täpsuse kasv

Andmete kogumise tööprotsess

VÄLITÖÖ GIS

Andmete kogumine

Andmete uuendamine
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MGIS – liiklusmärkide haldamine

MGIS – looduskaitse
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MGIS – põllumajandus, kunst

www.exornamentis.de

MGIS – insener

• Ehitusel töödejuhataja-
meistri töövahend

• Lihtsamate geodeetiliste 
tööde läbiviimine
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Kokkuvõte

• ArcPad on mobiilse GIS’i ja välikaardistuse rakenduste 
tarkvara, mis võimaldab kasutajatel operatiivselt käsi- ja 
mobiilsete seadmete kaudu välitingimustes kaardistamist, 
GIS ja GPS ühendust.

• Mobiilsus: professionaalne operatiivsus ja seadmete 
kompaktsus

• Andmete uuendamine tagab andmestiku ajakohasuse.

• Täpsemad andmed GIS’le tähendavad paremat geograafilist 
kohateavet ja paremaid otsuseid.

Tänan tähelepanu eest!

AlphaGIS OÜ

Telefon: 656 5462

Faks: 656 4230

E-post: jaanus.kask@alphagis.ee

www.alphagis.ee


