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Ajalugu

• ESRI ArcGIS alates 2002

• ArcGIS Desktop väljaõpe KVA-s alates 2005

• ArcSDE põhine andmekogumine alates 2007

• Kaartide tootmine ja andmete kogumine 100% ArcGIS Desktop

• ELA – Enterprise License Agreement alates 2010

• GEO server ja teenuspõhine arhitektuur (SOA – Service Oriented
Architecture) alates 2010

• Veebilahendused alates 2015

• Pilvelahendused  alates 2018
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Veebikaardirakendused Kaitseväes

• Kaitseväe kaardirakendus

• Ohualad, aluskaardid, lisakihid, trükkimine, militaarsümboloogia
joonistamine

• Õhuväe kaardirakendus

• Lendude planeerimine

• Aeroinfo ja erinevad kaardid

• Logistika – Sildade ja teede andmed

• Sildade karakteristikud, teekonna arvutused

• Kõrgusandmed ja analüüsid

• Elevation profile, Linear line of sight, Radial line of sight

• Maailma andmed

• Aluskaardid, andmed väljaspoot Eesti territooriumi

• Tsiviil-militaar koostöö (CIMIC)

• Piirangud

• Keelualad

• Likvideeritavad kahjud
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Õhuväe kaardirakendus

• Aeronavigatsiooniline informatsioon

• Kõrgtakistused

• Lennuväljade informatsioon

• Ajutised õhuruumi piirangud (õppuste
ajal)

• Erinevad (tausta)kaardid:

• Topograafilised

• Navigatsiooni

• Ülevaate

• jne

• Tööriistad õhuruumi alade
joonistamiseks

• Lendude planeerimise tööriist
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Lendude planeerimise taust Õhuväes

• Lennud planeeriti varemalt paberkaartidel, sest vastavates

kommertstarkvarades puudusid just militaarnõudmisi täitvad

andmekihid ning aluskaardid

• Marsruudid, kaugused, kursid ja ajaplaanid kanti kaardile käsitsi

• Lennu planeerimiseks kasutati erineva mõõtkavaga ja alusinfoga

kaarte, seega kogu teekonna informatsiooni pidi kopeerima ühelt

kaardilt teisele
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Edasine arendus

• Koerakuutide asukoha
liigutamine

• Operatiivne lennuplaan:

• Vastavalt lennukitüübile

• Massi ja balansseeringu
arvutused

• Kütusetarbe prognoos
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Tulemus

• Kiirem reageerimine tellimustele ja ülesannetele

• Suur valik erinevaid taustakaarte ja aeronavigatsioonilist

teavet

• Edendatud lennuohutus – ajakohased lennuandmed

• Kõik vajalik lendude planeerimiseks on kättesaadav

ühest kohast
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Tänan kuulamast!

5/17/2022


