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Drooniandmed ja ArcGIS platvorm

• Drone2Map

• ArcGIS Full Motion Video (FMV) 



Drone2Map



Drone2Map for ArcGIS

• Eraldiseisev rakendus

• Terviklikud töövood

- Kiire kontrolltöötlus

- 2D ja 3D kaardistamine

- Objektide inspekteerimine

• Tulemuste jagamine läbi ArcGIS Online keskkonna 

või kasutamine täiendavateks analüüsideks teistes 

ArcGIS rakendustes

ArcGIS 

Online

Kogumine Töötlemine Jagamine



2D kaardistamine

• Kõrge resolutsiooniga ortofotomosaiigid

• Multispektraalse andmestiku puhul 

erinevad indeksite kaardid (nt NDVI)

• Kiire piltide georefereerimine

• Kõrgusmudelid



3D kaardistamine

• 3D mudelid

• 3D punktipilved

Kõrgus Punktipilv 3D mudel



Inspekteerimine

• Aerofotod

- Hoonete/objektide detailne inspekteerimine

Aerofotod

Nii veebis kui Desktop

rakenduses



Demo



ArcGIS Full Motion Video (FMV)



Full Motion Video

• Fotode jada, mis on salvestatud 

sagedusega alates 1Hz (üks kaader 

sekundis)

• Vastab MISB (Motion Imagery Standards 

Board) standardile



Full Motion Video

• Aeg: iga kaader videos on salvestatud kindlal ajahetkel. Kuvades kaadrid 

ühtlase jadana salvestatud kiirusel, näeme liikumist ja muutust.

• Ruum: sensor on suunatud teatud kindlas suunas fotode salvestamise ajal. 

Kasutades georefereerimise informatsiooni, on võimalik määrata foto asukoht.

• Kasutades sarnast ajaraamistikku ning koordinaatsüsteemi, on võimalik FMV 

registreerida kaardile 

• Kaart ja FMV on ajas sünkroniseeritud 

• FMV abil saab salvestada/uuendada objektide ja sündmuste kohta informatsiooni



ArcGIS Full Motion Video

• Nihutamine ja suumimine

• Uute videoklippide eksportimine

• Reaalaja videod

• Video aegluubis esitamine

• Vahemaade mõõtmine videol

• Video ja kaardi omavahelise täpsuse suurendamine

(kõrgusmudeli kasutamine)

• PowerPoint integratsioon – ühe klikiga FMV andmete 

eksport

• Video otsing: Video Search Engine

• FMV geotöötlusvahend: Video Multiplexer



Video Multiplexer

• FMV loeb georefereerimiseks vajaliku info otse videofailist, mis on kodeeritud 

kasutades MISB spetsifikatsiooni 

• Videofailidel võivad tihti olla metaandmed salvestatud eraldi faili, erinevate 

nimetustega ja ei pruugi sisaldada sarnast informatsiooni

• Video Multiplexer töövahend aitab:

- salvestada videofailid ümber MISB standardile vastavaks

- automaatselt arvutada kaadri keskpunkti ja nurgapunktide andmed

- parandada sünkroniseerimise vead



Demo



Küsimused?


