
Kaugseireandmed ArcGIS platvormil: 

ArcGIS Pro, Image Server, Drone2Map

Eveli Sisas



Kaugseireandmed ArcGIS platvormil

Professionaalsed

kaugseire- ja 

ruumianalüüsid 

Server

Andmete töötlus ja 

analüütika

Leia mustreid

Andmete 

haldamine

Koonda andmed

Vidinad ja äpid

Jaga teistega



Andmete

haldamine
Kaugseireandmete kasutamine platvormiüleselt

Kaugseireandmete 

teenused

Mosaiikandmehulgad

Erinevad sensorid 

ja formaadid

Web Cataloging -

Search & Discovery

Sisu

haldamine

• Jagatud andmemudel

• Andmete päringud

• Metaandmed

• Ajateadlikkus

Veebikataloog –

otsingud



Andmete

haldamine
Andmete haldamine mosaiikandmehulkade abil

Server

Desktop

• Loo mosaiikandmehulk

- Viita algandmetele 

- Defineeri metaandmed

- Määra rakendatav töötlus:

- On-the-fly

- Dünaamiline mosaiikimine

• Kasuta otse Desktopis

• Jaga kaugseireteenusena

(Image Service)

- Ligipääs Desktopis veebi- ja 

mobiilirakendustes

- Täienda serveri poolt 

rakendatavat töötlust

Kaugseireandmed



Pildiüksuste teenus (Tile Cache) vs kaugseireteenus (Imagery Service)

Algandmed

Kaugseire-

teenus

Plussid :
• Parim analüütikuks ja analüüsideks (algsed piksliväärtused)

• Koheselt kättesaadavad ilma eeltöötluseta

• Vähendab andmete liiasust, kuna kasutatakse algallikaid  

• Saab dünaamiliselt luua tuletatud tooteid on-the-fly

Miinused :
• Teenuse kiirus veidi aeglasem

• Ei ole hea 3D visualiseerimiseks

Pildiüksuste 

teenus

Plussid:
• Parim visualiseerimiseks / 3D visualiseerimiseks

• Kiireim viis kaugseireandmete jagamiseks, mida pole vaja töödelda /muuta

• Ideaalne staatiliste aluskaartide jaoks

Miinused:
• Kogu andmestik tuleb eelnevalt töödelda

• Kõigi tuletatud andmestike jaoks tuleb luua ja hallata eraldi puhver

• Andmetöötluseks ja analüüsideks ei saa kasutada

• Ei toeta multispektraalsetes andmestikes spektraalkanalite vahetamist

Andmete

haldamine



Andmete

haldamine Drooniandmete töötlus: Drone2Map

• 2D kaardistamine

Nt. kaartide uuendamine, järelevalve teostamine

• 3D kaardistamine

Nt. linnaplaneerimine, hoonete rekonstrueerimine

• Inspekteerimine

Nt. objektide detailne ülevaatus, rajatiste haldus

Sisendiks on droonipildid, millel on olemas GPS koordinaatide info ja mis omavad piisavat 

omavahelist ülekatet

Kõik väljundid on integreeritavad ArcGIS platvormi edasiseks visualiseerimiseks ja analüüsiks

Drone2Map töövood



Demo



Leia 

mustreid

Visualiseerimine ja mõõdistamine

Klassifitseerimine

Muutuste tuvastamine

Rasteranalüütika

Jagatud (pilv) 

töötlus

Rasteranalüütika (Image Server) 

Pilditöötlus

ja analüütika

• Objektide eraldamine

• Maakatte klassifitseerimine

• Kõrgusmudelite loomine



Dünaamilised kaugseireteenused

Rasterfunktsioonid

Rasterfunktsioonide ahelad

Leia 

mustreid



Jaga

teistega
Kaugseire lahutamatu komponendina rakendustes 

Ligipääsetav
Lihtne

Visuaalne lisand

• Kaugseireandmete integreerimine muudesse töövoogudesse

• Kasuta erinevates mobiilsetes seadmetes, 

töökohatarkvaras ja veebirakendustes

Jagamine ja koostöö

• Veebiteenused

• Kaardid ja rakendused



Demo
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