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Ποιοί είμαστε…  

• 2007 - Έναρξη Δραστηριότητας στην Κύπρο 

• Ανάπτυξη καινοτομιών στην διαχείριση χωρικών δεδομένων 
• Advanced GIS (Geographical Information Systems) solutions 

• WMS (Web Map Service) provider 

• Μεγαλύτερη χαρτογραφική εταιρία της Κύπρου 

• Σημείο αναφοράς η πλατφόρμα Geomatic MapsTM  

• Προηγμένη βάση χαρτογραφικών δεδομένων 

• Trademark No 74329 

• Αναπτύσσεται από το 2006 

• Συνεχής ενημέρωση 

• Μεγάλη απήχηση 

• Τροφοδοτεί πλήθος εφαρμογών 



Ποιοί είμαστε…  

• Δραστηριότητες της εταιρίας 
• Υπηρεσίες Χαρτογραφίας / Διάθεση Χαρτογραφικού Υπόβαθρου  
• Ανάπτυξη Διαδικτυακών Εφαρμογών - Geomatic Maps™ (WebGIS) 
• Συστήματα Πλοήγησης – Οχημάτων 
• Ανάπτυξη εφαρμογών για Smartphones 
• Mobile mapping 
• 3D mapping 

Στόχος μας, η επέκταση των δραστηριοτήτων μας σε όλο το φάσμα των 

χαρτογραφικών εφαρμογών και παροχής εξειδικευμένου ψηφιακού 

χαρτογραφικού υποβάθρου, τόσο για την Κύπρο όσο και στο εξωτερικό.  

Όραμα μας, η δημιουργία καινοτόμων υπηρεσιών, που θα βοηθήσει τους 

συνεργάτες μας στην γρήγορη και αποτελεσματική επίτευξη των στόχων 

τους μέσω της γεωγραφικής πληροφορίας.  

http://www.geomatic.com.cy/geomapstest/


Έργα - Πελάτες 
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Mobile Mapping Platform 

• Διαδικασία συλλογής δεδομένων 
• Χρήση κινητού μέσου 
• Καταγραφή χωρικών και ‘άλλων’ δεδομένων 

• Τα ‘άλλα’ δεδομένα μπορεί να είναι 
• Εικόνες 
• Βίντεο 
• 3D δεδομένα 
• Περιβαλλοντολογικοί δείκτες 

• Κάθε εγγραφή είναι γεωαναφερμένη 
• Αντιστοιχίζεται δηλαδή σε χωρική πληροφορία 

• Η ολοκληρωμένη πλατφόρμα περιέχει 
• Κινητό σύστημα καταγραφής 
• Λογισμικό διαχείρισης των δεδομένων ανάκτησης 
• Εφαρμογή ψηφιοποίησης 



Mobile Mapping - Εξοπλισμός 

• Ένα σύστημα καταγραφής μπορεί να αποτελείται από 
• Όχημα 

• Αυτοκίνητο 
• Μοτοσυκλέτα 
• Ηλεκτρικό αμαξίδιο 

• Αισθητήρες πλοήγησης 
• IMU 
• Οδόμετρο 

• Όργανα συλλογής δεδομένων  
• Κάμερες  
• Lidar 
• Άλλα εξειδικευμένα όργανα 



Το όχημα της Geomatic 



Λογισμικά της Geomatic 

• Λογισμικό ανάκτησης 
• Χρήση στο πεδίο 

• Post-processing εργαλεία 
• Στόχος είναι η μεγιστοποίηση της ακρίβειας 

• Εφαρμογές διαχείρισης των data 
• Δημιουργία/διαχείριση datasets διαδρομών 

• Βάσει χωρικών κριτηρίων 

• Βάσει χρονικών κριτηρίων 

• Βάσει custom κριτηρίων 

• Εργαλεία απόρριψης δεδομένων 

• Αυτόματες μέθοδοι επεξεργασίας εικόνας 
• Blurring προσώπων 

 



Λογισμικά της Geomatic 

• Εργαλεία για μετατροπή σε καθιερωμένα standards όπως 
• Geoserver 
• PostGIS 
• Shapefiles 

• Υποδομή για διαμοιρασμό των δεδομένων 
• Μέσω web services και web εφαρμογών της Geomatic 
• Μέσω desktop εφαρμογών της Geomatic 

• Η Geomatic παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες εγκατάστασης 
και υποστήριξης για τα παρεχόμενα λογισμικά 



Road Panorama Processor 
• Δικτυακή εφαρμογή ψηφιοποίησης 

• Εισαγωγή γεωαναφερμένων οντοτήτων 

• Παρέχει πλούσιο interface  
• Γεωμετρική σχεδίαση οντοτήτων 

• Πλήρη επίβλεψη του περιβάλλοντος χώρου  
• Προβολή πανοραμικού video και εικόνων  

• Εύκολο στην χρήση 

• Εύκολη και άμεση ενοποίηση με υπάρχοντα συστήματα  
• Μέσω της PostGIS γεωαναφορικής ΒΔ που τροφοδοτεί την εφαρμογή 



Χαρακτηριστικά του RPP 

• Ευέλικτη αρχιτεκτονική 
• internet εφαρμογή 
• intranet εφαρμογή 

• Κατανομή της πληροφορίας 
• Η γεωαναφορική βάση των 

λειτουργικών δεδομένων (δεδομένα 
ανάκτησης, διαδρομές) μπορεί να 
είναι απομακρυσμένη ή τοπική 

• Η γεωαναφορική βάση των 
ψηφιοποιημένων οντοτήτων μπορεί 
να είναι απομακρυσμένη ή τοπική 

• Οι εικόνες και τα video data 
διαμοιράζονται από τρίτη 
ανεξάρτητη πηγή 



Χαρακτηριστικά του RPP 

• Πολλοί χρήστες 
• Πολλά έργα 

• 1 έργο -> μια διαδρομή 
• 1 έργο -> πολλές διαδρομές 

• Προσαρμοσμένη κατηγοριοποίηση των οντοτήτων 
• Καθορίζεται κατά το στάδιο της συλλογής απαιτήσεων 
• Ορίζεται ένα layer ανά κατηγορία 

• Υποστηρίζει τους περισσότερους δημοφιλείς browsers 
• Tested and optimized στους Internet Explorer και Google Chrome 



Αντιστοίχηση συντεταγμένων 

• Ο rpp αντιστοιχίζει αυτόματα τις πανοραμικές συντεταγμένες σε 
γεωκεντρικές 

• Οι υπολογισμοί λαμβάνουν υπόψιν 
a. Τα δεδομένα των αισθητήρων πλοήγησης 

• GNSS 
• IMU 

b. Laser δεδομένα (αν είναι διαθέσιμα) 
c. 3D δεδομένα (αν είναι διαθέσιμα) 

• Προκύπτουν από το post-processing 
• πχ. 3D reconstruction από τις εικόνες 

d. Άλλες πηγές (αν είναι διαθέσιμες) 
• DTM 
• Γνωστές θέσεις 
• Ψηφιοποιημένα χαρακτηριστικά 

• Κάθε επιπλέον πηγή δεδομένων μπορεί να αυξήσει την ακρίβεια της 
αντιστοιχίας αναλόγως της ποιότητας της 

• Στην χωρική βάση δεδομένων εισάγονται και διατηρούνται σύμφωνα 
με το OGC standard 

 



Άλλες πηγές δεδομένων 



Συστατικά του Interface 

1. Παράθυρο πανοραμικής προβολής 

2. Παράθυρο χάρτη 

3. Πλαϊνό πάνελ 
a. Παράθυρο ιδιοτήτων 

b. Παράθυρο γενικών επιλογών παρουσίασης 

c. Παράθυρο των layers 

4. Διασύνδεση λειτουργιών διαχείρισης οντοτήτων 



Παράθυρο Πανοράματος 

• Πλήρη (360◦) εποπτεία του χώρου 

• Πλοήγηση 

• Video controls 

• Εποπτεία/διαχείριση των ψηφιοποιημένων οντοτήτων 

• Εισαγωγή νέων οντοτήτων 

• Χρήση εργαλειοθήκης του rpp 
• πχ. εκτέλεση μετρήσεων 



Παράθυρο χάρτη 

• Μεγάλο μέρος της λειτουργικότητας του rpp είναι 
προσβάσιμο από το χάρτη 

• Πλοήγηση  
• Επιλογή οντότητας για επισκόπηση/διαχείριση 
• Επόπτευση σε υψηλή μεγέθυνση για ακρίβεια 

• Το παράθυρο χάρτη μπορεί να υποστηρίξει διάφορες 
υπηρεσίες (WMSs) 

• Geomatic maps 
• Google maps 
• Bing maps 
• κτλ. 



Παράθυρο ιδιοτήτων 

• Προσπέλαση των ιδιοτήτων επιλεγμένης οντότητας 
• Επισκόπηση 
• Αλλαγή 
• Επιβολή ταξινομημένης παρουσίασης 



Παράθυρο των layers 

• Διαχείριση layers οντοτήτων 

• Παρουσίαση/απόκρυψη επιλεγμένων layers 

• Απομόνωση συγκεκριμένου layer  



Εισαγωγή/Διαχείριση 3Δ οντοτήτων 

• Διαγράμμιση γεωμετρικών χαρακτηριστικών 
• Σημειακά χαρακτηριστικά 

• Γραμμικά χαρακτηριστικά 

• Πολύγωνα 

• Όγκοι 

• Αντιστοίχιση κατηγορίας 
• Δημιουργία γεωαναφερμένης οντότητας 

• Καθορισμός των ιδιοτήτων της νέας οντότητας 

• Επισκόπηση μέσω του παραθύρου ιδιοτήτων 

• Στην χωρική βάση δεδομένων εισάγονται και 
διατηρούνται σύμφωνα με το OGC standard 

 



Βίντεο 

 



Επίλογος 

Σας ευχαριστώ 

there is always a different way… 


