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A DigiTerra Map v3 szoftver

• Alacsony hardver igény

• Kényelmes vektorszerkesztési tulajdonságok (valós idejű topológia)

• Könnyen definiálható adattábla struktúra, adattáblák közti relációk 

kialakítása 

• Topológiai funkciók futtatása nagyméretű állományokon

• Hatékony vektoros (TIN) és raszteres felületmodellezés

• Ortofotó előállítás tömbkiegyenlítéssel (akár több száz kép)

• Felületmodell generálás légifotókból sztereoszkópikus úton 

• Valós idejű képfeldolgozás, raszteres algebra, különböző formátumú, 

cellatípusú képek együttes kezelése

• Erdészet, környezetvédelem, FÖMI, oktatási intézmények

• Map 3 szoftver továbbfejlesztése

• Saját Geo adatbázis 

• Kapcsolat adatbázisokhoz (MSSQL, ORA)

• Terepi alrendszer, PDA-s futtatókörnyezet 

• Textúra alapú raszter osztályozás

A DigiTerra Map v3 szoftver

A DigiTerra Map v5 szoftver



Raszter tájékozás
• Polinomiális transzformáció

• Háromszög paraméter 

mátrix

• Kvadratikus ~

• Gumilepedő módszer

• Paraméterfájlok betöltése

• Közvetlen GCP állomány betöltés



Tömbkiegyenlítés
(felületmodell, ortofotó, térbeli mérés)

• Referencia térkép, terepen bemért (GPS) illesztőpontok

• Domborzatmodell (magassági koordináta számítása)

• Kamera kalibrációs jegyzőkönyv

• Belső tájékozás

• Kötőpontok (centrumkoordináta betöltés segítségével)

• Illesztőpontok 



Tömbkiegyenlítés
(felületmodell, ortofotó, térbeli mérés)

• Átfedő felvételek

• Tájékozási paraméterek (KP - IP)

• Térbeli mérés

• Automatikus felületmodell generálás

• Ortofotó előállítás a felületmodell használatával  (mozaikolás, szelvényezés)



Beépített raszter analízis funkciók
• Hidrológiai modellezés

• Láthatósági modell



Raszter feldolgozó sablonok, szűrők
Valós idejű képfeldolgozás

• Űrfelvétel sablonok

• Domborzatmodell sablonok és szűrők



Raszter osztályozás
• Nem felügyelt osztályozás (pl. ISODATA)

• Felügyelt osztályozás
• Raszter előkészítés

• Tanuló - és tesztterületek

• Módszer választás



Raszter osztályozás
•Felügyelt osztályozás (folyt.)

• Tesztelés

• Osztályozás elvégzése



Raszter osztályozás
• Osztályozás pontosítása többsávos raszter forrás esetén, algebrai 

kifejezésekkel



Fejlesztési irányok
• Nagy felbontású űrfelvételek, légifotók

• Textúra alapú osztályozás - szegmentálás



Eredeti kép



Szegmentált kép, S=40



Szegmentált kép, S=160



Képosztályozás eredménye



Köszönöm a figyelmet!


