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Mis on Tark Tee?

❑ Tark Tee on Maanteeameti liiklusinfo rakendus, mis 

annab kasutajatele infot liikluspiirangute, teetööde ja 

teeolude kohta ning aitab planeerida ohutumat ja 

efektiivsemat teekonda

❑ 2012 – Tark Tee esimene version

❑ 2018 – Tark Tee jätkuarendus



Projekti eesmärgid

❑ Datex II formaadis liikusandmete kättesaadavaks tegemine

❑ Infosüsteemi uuesti loomine

❑ Liiklusohutusega seotud operatiivinfo lisamine

❑ Rakenduse edasiarendamine, kasutajaliidese

kasutussõbralikkuse parandamine



Info Tark Tees

❑ Liikluspiirangud

❑ Ümbersõidud

❑ Massi- ja gabariidipiirangud

❑ Teeilmajaamad

❑ Teekaamerad

❑ Liiklussagedus info

❑ Teeregistri kihtide andmed

❑ Häirekeskuse operatiivinfo

❑ Maanteeinfokeskuse operatiivinfo

❑ Waze’i operatiivinfo

❑ Veoteede info



ArcGISi kasutus

Andmebaas

PostgreSQL +PosGIS + 

ArcSDE geoandmebaas

ArcGIS Server

Publitseeritud teenused

ja nende haldus

REST API 

Rakenduse frontend

ArcGIS JavaScript API

❑ ArcGIS Javascript API kaardiraamistik

❑ ArcGIS Server teenuste serveerimiseks

❑ Erinevat liiki kaarditeenused

❑ Geoandmebaas

❑ ArcPy kasutus Pythoni skriptides



Kaarditeenuste loomine

❑ Ühenduste loomine andmebaasi ja ArcGIS Serveriga

❑ Ruumiandmete geoandmebaasis registreerimine

❑ Kaardikihtide loomine ja kujundamine

❑ Teenuste publitseerimine

❑ Teenuste redigeerimine ArcGIS Server Manageris

❑ REST teenuse kasutusele võtmine



Loodud teenuste tüübid

❑ Map Service

❑ Feature Service

❑ Geocode Service

❑ Network Service



Teekonna leidmise teenus

❑ Eesmärgid 

❑ Teekonna leidmise teenuse loomine ArcGISi vahenditega

❑ Teekonna leidmisel Maanteeameti piirangutega arvestamine



Teekonna leidmise teenus

❑ Regio teeandmed

❑ Shape failid teede, pöörete ja tagasipöörete kohta



Teekonna leidmise teenus

❑ ArcGIS Network Analyst Extension

❑ Network Dataseti loomine

❑ Mudeli reeglite disain: eri liiki mudeli atribuudid



Teekonna leidmise teenus

❑ Mudeli reeglite disain:

Loodud mudeli atribuutide ja 

sisendparameetrite

omavaheline sidumine



Teekonna leidmise teenus
❑ Mudeli ülesehitamine – Build Network

❑ Mudeli optimeerimine – Dissolve Network

❑ Teenuse publitseerimine



ArcGISi kogemused
Plussid

❑ Teenuste loomine ja kasutusel võtmine lihtne

❑ Pääsesime keeruliste teenuste disainimisest

❑ REST API pakub palju erinevaid võimalusi

❑ Serveri haldamine mugav

Miinused

❑ Paindlikust arendusel vähe

❑ Komponendid valmis, konfigureerida raske

❑ Geoandmebaasi haldus keeruline

❑ Dokumentatsioon mahukas, aga ebaühtlane

❑ Veateated ebaselged



Qureteci kogemus

❑ Seni meie kõige suurem GIS projekt

❑ Kogemus ArcGISi-ga

❑ Meeldiv koostöö kliendiga, jätkuprojekt

❑ Uued GIS projektid



Aitäh!


