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WstWstęępp

Obecnie coraz wiObecnie coraz więększa liczna firm korzysta z danych fotogrametrycznych i coraz ksza liczna firm korzysta z danych fotogrametrycznych i coraz 
wiwięęcej firm zajmuje sicej firm zajmuje sięę tworzeniem produkttworzeniem produktóów fotogrametrycznych. w fotogrametrycznych. 

Bardzo czBardzo częęsto wykorzystywanym produktem fotogrametrycznym jest ortofoto. sto wykorzystywanym produktem fotogrametrycznym jest ortofoto. 
Do jej stworzenia wymagany jest wysoce zautomatyzowany Do jej stworzenia wymagany jest wysoce zautomatyzowany 

i zintegrowany system fotogrametryczny. W celu zwii zintegrowany system fotogrametryczny. W celu zwięększenia produkcji, system kszenia produkcji, system 
powinien wykonywapowinien wykonywaćć automatycznie wiele zadaautomatycznie wiele zadańń fotogrametrycznych fotogrametrycznych npnp. . 
wizualizowawizualizowaćć dane wejdane wejśścia / wyjcia / wyjśścia oraz pokazywacia oraz pokazywaćć na biena bieŜąŜąco postco postęępy py 

i wyniki wszelkich operacji. i wyniki wszelkich operacji. 

Wymagania klientWymagania klientóów wobec technologii  fotogrametrycznej ulegw wobec technologii  fotogrametrycznej uległły drastycznym y drastycznym 
zmianom ze wzglzmianom ze wzglęędu na dostdu na dostęępnopnośćść aparataparatóów cyfrowych i bardzo duw cyfrowych i bardzo duŜąŜą iloilośćść

projektprojektóów fotogrametrycznych, wykonywanych w ciw fotogrametrycznych, wykonywanych w ciąągu ostatnich 5 lat. gu ostatnich 5 lat. 



Komercyjne cyfrowe stacje fotogrametryczneKomercyjne cyfrowe stacje fotogrametryczne

�� ssąą wyspecjalizowane do pojedynczych zadawyspecjalizowane do pojedynczych zadańń npnp. automatycznej . automatycznej 
aerotriangulacji aerotriangulacji 

�� posiadajposiadająą wwłłasny interface uasny interface uŜŜytkownika oraz wymogi techniczne, dotyczytkownika oraz wymogi techniczne, dotycząące ce 
danych wejdanych wejśściowych ciowych 

�� uuŜŜytkownik musi przygotowaytkownik musi przygotowaćć dane i stworzydane i stworzyćć projekt dla kaprojekt dla kaŜŜdego dego 
produktu (podaproduktu (podaćć przybliprzybliŜŜone elementy orientacji zewnone elementy orientacji zewnęętrznej,  graficzne i trznej,  graficzne i 
morfologiczne dane o powierzchni, linie cimorfologiczne dane o powierzchni, linie cięęcia )cia )

�� dla dudla duŜŜych projektych projektóów proces tworzenia w proces tworzenia ortoorto jest nieskuteczny z powodu jest nieskuteczny z powodu 
braku spbraku spóójnego zarzjnego zarząądzania procesemdzania procesem

�� tworzenie tworzenie ortoobrazortoobrazóóww jest mojest moŜŜliwe ale nieefektowne i naraliwe ale nieefektowne i naraŜŜone i na bone i na błęłędydy



Trendy rynkuTrendy rynku

�� wzrost popytu na dane wzrost popytu na dane geoprzestrzennegeoprzestrzenne

�� instytucje rzinstytucje rząądowe, firmy prywatne oraz osoby fizyczne wykorzystujdowe, firmy prywatne oraz osoby fizyczne wykorzystująą dane dane 
geoprzestrzennegeoprzestrzennedo planowania przedsido planowania przedsięęwziwzięćęć

�� wzrost wymagawzrost wymagańń w stosunku do wykonawcw stosunku do wykonawcóów produktw produktóów fotogrametrycznych w fotogrametrycznych 

�� firmy wykonujfirmy wykonująące produkty fotogrametryczne odczuwajce produkty fotogrametryczne odczuwająą presjpresjęę obniobniŜŜania ania 
kosztkosztóóww

�� poszukiwanie nowych rozwiposzukiwanie nowych rozwiąązazańń, kt, któóre mogre mogąą przyspieszyprzyspieszyćć procesy tworzenia procesy tworzenia 
ortoobrazortoobrazóóww i zmniejszyi zmniejszyćć koszty tych proceskoszty tych procesóóww



Wymagania klientWymagania klientóóww

�� niezawodnoniezawodnośćść

�� przewidywalnoprzewidywalnośćść

�� skalowalnoskalowalnośćść

�� przepustowoprzepustowośćść

�� łłatwa obsatwa obsłługauga

�� wysoki stopiewysoki stopieńń automatyzacjiautomatyzacji

�� wielokrotne dostawywielokrotne dostawy

�� wspwspóółłpracapraca

�� zarzzarząądzanie zawartodzanie zawartośściciąą

�� rejestrowanie produkcjirejestrowanie produkcji



Koncepcja Koncepcja PixelPipePixelPipe

�� PixelPipePixelPipejest zautomatyzowanym rozwijest zautomatyzowanym rozwiąązaniem, ktzaniem, któóre obejmuje care obejmuje całły proces y proces 
produkcji ortofotoprodukcji ortofoto

�� Jest zaprojektowane w taki sposJest zaprojektowane w taki sposóób, aby sprostab, aby sprostaćć wymogom tendencji wymogom tendencji 
rynkowych i potrzebom klienta rynkowych i potrzebom klienta 

�� PixelPipePixelPipeposiada bardzo intuicyjny interfejs uposiada bardzo intuicyjny interfejs uŜŜytkownika i okien ytkownika i okien 
dialogowych, ktdialogowych, któóre pozwalajre pozwalająą operatorowi na  konfiguracjoperatorowi na  konfiguracjęę projektu, poprzez projektu, poprzez 
wybwybóór wr włłaaśściwych danych wyjciwych danych wyjśściowych, parametrciowych, parametróów i wartow i wartośści progowych, ci progowych, 
w zalew zaleŜŜnonośści od statusu danych wejci od statusu danych wejśściowychciowych



PixelPipePixelPipeoferuje funkcje:oferuje funkcje:

�� graficzny interfejs projektu graficzny interfejs projektu 

�� zarzzarząądzanie danymi dzanie danymi 

�� wielouwielouŜŜytkownikowa kontrola transakcji ytkownikowa kontrola transakcji 

�� kontrola przepkontrola przepłływu danychywu danych

�� procesy rozproszone procesy rozproszone 

�� narznarzęędzia raportdzia raportóów w 

�� funkcje pomocy funkcje pomocy 

�� narznarzęędzia przepdzia przepłływu danychywu danych



PixelPipePixelPipezapewnia wydajne  i skalowalne rozwizapewnia wydajne  i skalowalne rozwiąązania dla wszystkich zania dla wszystkich 
aspektaspektóów produkcji w produkcji ortoobrazortoobrazóóww, w tym:, w tym:

�� zarzzarząądzanie zdjdzanie zdjęęciami i ciami i metadanymimetadanymi

�� inteligentne przetwarzanie rozproszoneinteligentne przetwarzanie rozproszone

�� śściscisłły proces kontroli jakoy proces kontroli jakośścici

�� uaktualnienie za pomocuaktualnienie za pomocąą „„ jednego przyciskujednego przycisku””



ImageStationImageStationOrthoProOrthoPro

�� zintegrowany produkt do zintegrowany produkt do ortorektyfikacjiortorektyfikacji, odnosi si, odnosi sięę do pedo pełłnego procesu nego procesu 
produkcji produkcji ortoorto

�� zdolnozdolnośćść do przetwarzania danych w rdo przetwarzania danych w róóŜŜnych uknych ukłładach wspadach wspóółłrzrzęędnychdnych

�� pozwala na rpozwala na ręęczne lub automatyczne przetwarzanieczne lub automatyczne przetwarzanie

�� Formatem wyjFormatem wyjśściowym danych mociowym danych moŜŜe bye byćć GeoTIFFGeoTIFF, , IntergraphIntergraph, USGS DOQ , USGS DOQ 
lub JPEG 2000  lub JPEG 2000  



Przetwarzanie rozproszone w Przetwarzanie rozproszone w OrthoProOrthoPro

�� pozwala upozwala uŜŜytkownikom na automatyzacjytkownikom na automatyzacjęę zadazadańń za pomocza pomocąą grupy grupy 
powipowiąązanych ze sobzanych ze sobąą procesorprocesoróów (funkcja w (funkcja TerraShareTerraShareAdvancedAdvancedServerServer))

�� szybkie wykonanie procesu, dziszybkie wykonanie procesu, dzięęki duki duŜŜej liczbie  poej liczbie  połąłączonych wczonych węęzzłłóów w 
przetwarzania przetwarzania 

�� zadania wykonywanezadania wykonywane
ssąą rróównolegle wnolegle 
i jednoczei jednocześśnienie



ImageStationImageStationPixelQuePixelQue

�� stworzony przede wszystkim do zapewnienia narzstworzony przede wszystkim do zapewnienia narzęędzi potrzebnych w dzi potrzebnych w 
kokońńcowym etapie produkcji cowym etapie produkcji ortoobrazortoobrazóóww

�� zapewnia kontrolzapewnia kontrolęę obrazu, kontrolobrazu, kontrolęę jakojakośści, poprawci, poprawęę jakojakośści obrazu oraz ci obrazu oraz 
edycjedycjęę obrazuobrazu

�� łąłączcząąc wszystkie narzc wszystkie narzęędzia potrzebne w jeden pakiet, powoduje dzia potrzebne w jeden pakiet, powoduje ŜŜe koe końńcowy cowy 
proces tworzenia ortofoto jest bardziej wydajny i skuteczny proces tworzenia ortofoto jest bardziej wydajny i skuteczny 



PixelQuePixelQuezawiera narzzawiera narzęędzia do:dzia do:

�� Kontroli obrazKontroli obrazóów i podglw i podgląądu du 

�� Korekty obrazKorekty obrazóóww

-- Gromadzenie i wyGromadzenie i wyśświetlanie histogramuwietlanie histogramu

-- Liniowy i procentowo liniowy Clip Liniowy i procentowo liniowy Clip 

-- WyrWyróównanie wnanie 

-- Gamma Gamma 

-- UporzUporząądkowanie obrazdkowanie obrazóów w 

-- Generator LUTGenerator LUT

�� Edycji obrazEdycji obrazóóww

-- PixelPixel Clone Clone 

-- LocalLocal WarpWarp

-- Raster Raster SpliceSplice

-- Raster Raster FillFill

-- UndoUndo/ Redo/ Redo



WnioskiWnioski

�� PixelPipePixelPipejest narzjest narzęędziem stosowanym do automatycznych i bezproblemowych dziem stosowanym do automatycznych i bezproblemowych 
rozwirozwiąązazańń, kt, któóre obejmuje care obejmuje całły proces produkcji y proces produkcji ortoobrazortoobrazóóww

�� Jest odpowiedziJest odpowiedziąą na obecne trendy rynkowe i wymagania klientna obecne trendy rynkowe i wymagania klientóów w 

�� OrthoProOrthoProjest skuteczny w usprawnieniu pracy w wyniku znacznej poprawy jest skuteczny w usprawnieniu pracy w wyniku znacznej poprawy 
wydajnowydajnośści produkcji ci produkcji 

�� Przetwarzanie rozproszone jest realizowane za pomocPrzetwarzanie rozproszone jest realizowane za pomocąą TerraShareTerraShareAdvancedAdvanced
Server, ktServer, któóry zwiry zwięększa przepustowoksza przepustowośści danych ci danych geoprzestrzennychgeoprzestrzennychprzez przez 
dystrybucjdystrybucjęę przetwarzania pojedynczych obrazprzetwarzania pojedynczych obrazóów na wielu komputerach w sieciw na wielu komputerach w sieci

�� PixelQuePixelQueprowadzi kontrolprowadzi kontrolęę obrazu, kontrolobrazu, kontrolęę jakojakośści, poprawci, poprawęę jakojakośści obrazu ci obrazu 
oraz edycjoraz edycjęę obrazuobrazu



DziDzięękujkujęę za uwagza uwagęę


