PanoramaGIS
…nejefektivnější cesta k pořízení geoinformačních dat

Aplikace PanoramaGIS je postavena na databázi digitálních panoramatických snímků, které
zachycují mapované území z pohledu projíždějícího vozu. Jednotlivé snímky se pořizují ve
zvoleném intervalu, aby co nejlépe pokrývaly vybranou část území, a dávaly tak uživateli
možnost na dokumentované území pohlédnout tak, jako by se zde přímo nacházel. S nástroji
měření založenými na aplikaci metod pozemní fotogrammetrie lze měřit vzdálenosti i určovat
polohu vybraných bodů. Vzhledem k tomu, že jsou snímky plně georeferencovány, je možné do
panoramatických pohledů promítnout další mapové vrstvy a sledovat například průběh
vlastnických hranic či inženýrských sítí přímo v terénu.
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PanoramaGIS ve spojení s mobilními mapovacími systémy nacházejí díky rychlému a
efektivnímu sběru dat uplatnění v různých oborech. Jednou z praktických aplikací je

Pasportizace dopravního značení
Základními vstupními daty jsou panoramatické snímky, mračna laserových bodů a případně
snímky s vyšším rozlišením z externích kamer. Z dat naměřených v terénu se získá poloha a
orientace vozidla. Pro usnadnění orientace v projektech je možné přidat podkladová data ve
formě ortofotomapy nebo vektorové mapy daného území (formát *.dgn,*.shp). Ke změřeným
souřadnicím je z formuláře přiřazen druh značky a je možné přidat téměř neomezený počet
atributů, jako například vlastníka, příslušnost k pozemku, aktuální stav, materiál a další.
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