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Millest tuleb juttu? 



Regio 

Ettevõttest 

 Telstra –  Austraalia juhtiv telekommunikatsiooniettevõte 

 (mobiil, internet, TV jpm) 

 2010-2011 müügitulu $25.0 miljardit AUD (u €20 miljardit) 

  Töötajaid 39 000 

 Telstra alla kuulub ka Sensis –  

(üle 2000 töötaja) 

Austraalia enimkasutatud infoallikas ehk suurim digitaal-

kaardiandmeid toote ettevõte: iga kuu enam kui 12 miljonit 

kasutajat 
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Koostöö erinevate osakondade vahel 

 

 Yellow pages – aitab otsida, osta, müüa (telefoniraamat) 

 White pages – Austraalia aadresside kataloog (ärid, 

inimesed, valitsusasutused) (telefoniraamat) 

 Trading post – osta, müü, vaheta 

 Citysearch – linna meelelahutuse, ürituste otsing 

 1234 – infotelefon (kõne või SMS), sh navigatsioon 

 WhereiS – digitaalkaardid mobiilis, autos, veebis 
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WhereiS 

 1997 – koostöö BMW-ga, et luua digitaalkaardiandmebaas Austraalia 

esimese autosse ehitatud autonavigatsioonisüsteemi tarbeks 

 1998 – veebikaardi rakenduse loomine (iga kuu 4.7 miljonit külastust) 

 2002 – sünnib Austraalia esimene Whereis kaartidega 

navigatsioonisüsteem 

 2005 - Whereis avaldab esimese Uus-Meremaa 

navigatsioonikaartide andmebaasi 

 2011 – Leping Google ja WhereiS vahel – WhereiS ruumiandmed 

Google kaardil (Authorised Reseller of Google’s AdWords advertising 

program in Australia)  
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Eestlased ja WhereiS 

Helle-Mai  

GIS kartograaf-projektijuht 

(10 korrus) 

Aire  

GIS Technician  

(12 korrus)   

Töö kahes vahetuses: 

8.30 - 16.00 

16.00 - 23.30 (kuni 2011) 

Tööaeg: 7 h (+30 min lõuna) 

 

 Hyde Park 
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Asukoht 

Sydney kesklinn 
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Kontor 

Avatud kontor (terve korrus)  

u. 100 inimest ühel  

korrusel  
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Vaade aknast - Hyde Park 
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WhereiS tegevusvaldkonnad 

 Veebikaardid (whereis.com.au), sh 3D kaardid 

 Navigatsioonikaardid 

 Autos 

 Nutitelefonis 

 Kaardid YellowPages kataloogi jt Sensise perekonna 

toodetesse 

 GIS andmebaasi müük: 

-Google 

-Sygic jpt 
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Andmebaas 

 Rohkem kui 1,000,000 km maanteesid 

 Igal aastal 4 kaardiuuendust (neist 1 suur ja 3 väiksemat) 

 Iga uus Whereis® kaardiversioon sisaldab endas 

10,000km kuni 15,000km uusi teid  

 Iga aasta sõidetakse läbi rohkem kui 240,000 kilomeetrit 

Austraalia teid (eelmisel aastal 320,000 km ja 15 000 h) 

 Whereis® meeskonnal on 8 välitöödeks kasutatavat autot 

(sh kolm 4WD Nissan Patrolit kruusateede ja 4WD teede 

kaardistamise jaoks) 
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Veebikaardid 
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Syndey - city of villages 
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Red light cameras – püüavad liikluseerkirjade 

rikkujaid 
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Liiklust jälgivad kaamerad 
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WhereiS aerofotod linnas - Nearmap 
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Nearmap 

 Kaks kasutusala:  

- WhereiS veebikaardi rakenduses 

- Andmete integreerimine aerofotodelt (teekatte märgid, sõiduradade 

arv jms) 

 Ülelennud iga kuu  

(linnades) 

 3cm, 5cm, 7.5cm 

või 10cm  

resolutsioon  

(enamasti 7.5cm) 
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Nearmap – “Interesting finds” 
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Nearmap – üleujutuste kaardistamine 
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Miks Google kaardid on Austraalias populaarsemad? 
Nearmap (WhereiS rakenduses) vs Google 
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Google Streetview 

 

- Väga hea katvus ka asustamata 

aladel 

- Väga hea kvaliteediga pildid 

- Võimalus kontrollida aadresse 
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3D linnamudel 

3D Studio Max 

Linnaplaneeringud, 

keskkonna modelleerimine, 

kinnisvara, ohutus, turism, 

navigatsioon, reklaam jpm 
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- Modelleeritud 

fotode järgi 

- Tekstuuriatlas  
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3D kaardid – ülevaatlikud linnakaardid 

Sydney linnulennult 
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WhereiS kaardid nutitelefonis 

 

 Whereis app for iPhone (tasuta, aga eeldab Internetti) 

 Voice guided, turn-by-turn navigation and automatic re-routing 

 TomTom Australia app for iPhone 

 Sygic Mobile Maps app for iPhone Australia & New Zealand 

 Sygic Mobile Maps 9 for Mobile Australia & New Zealand 

http://itunes.apple.com/us/app/whereis/id452185210?ls=1&mt=8
http://itunes.apple.com/us/app/whereis/id452185210?ls=1&mt=8
http://itunes.apple.com/us/app/whereis/id452185210?ls=1&mt=8
http://itunes.apple.com/us/app/whereis/id452185210?ls=1&mt=8
http://itunes.apple.com/us/app/whereis/id452185210?ls=1&mt=8
http://itunes.apple.com/us/app/whereis/id452185210?ls=1&mt=8
http://www.whereismaps.com/devices-using-our-maps_mobile-phones_whereis-on-your-Smartphone.aspx
http://www.whereismaps.com/devices-using-our-maps_mobile-phones_whereis-on-your-Smartphone.aspx
http://www.whereismaps.com/devices-using-our-maps_mobile-phones_whereis-on-your-Smartphone.aspx
http://www.whereismaps.com/devices-using-our-maps_mobile-phones_whereis-on-your-Smartphone.aspx
http://www.whereismaps.com/devices-using-our-maps_mobile-phones_whereis-on-your-Smartphone.aspx
http://www.whereismaps.com/devices-using-our-maps_mobile-phones_whereis-on-your-Smartphone.aspx
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Kaardid autodes ja naviseadmetes 
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Millistele omadustele on tähelepanu pööratud? 

Turvalisus – hoiatused enne raudtee ülesõite, koolide 

läheduses olevad kiiruse piirangud, kiirus- ja punase tule 

kaamerad, kaardistatud valgusfooride arv. 

Sõiduradade teave (Advanced Lane Guidance) – Millist 

sõidurida enne ristmikku või kiirtee mahasõitu valida? 
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Millistele omadustele on tähelepanu pööratud? 

Orientatsioon – Enam kui 300 fotorealistlikku ristmiku 

representatsiooni 
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2D linnakaardid, 3D hooned, 3D linnamudelid 

 

Täpsed 3D CAD hoonetemudelid 
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3D hooned navigatsioonisüsteemides 
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Detailsed 3D 

hooned 
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SENSISE PABERKAARDID: YPP TEAM 

• Väike kahanev meeskond: 7 inimest (2009. aastal 40) 

– mänedzer 

– 2 projektijuht-kartograafi (sh Helle-Mai) 

– 3 kartograafi 

– 1 kvaliteedikontrollija 

• Peamine töövahend Munsys (AutoCADil põhinev 

originaalprogramm), lisaks CadPublisher, Adobe 

Illustrator, Indesign 

• Andmeallikad  

– instruktsioonid andmekogumistiimilt (RAPTOR, varem 

paberjuhendid)  

– teedevõrk TA andmebaasist (multinet) 

– Nearmap, Google Maps 
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KLIENDID 

3 peamist klienti 

Prinditud teede-  
ja linnaatlased 

UBD brand 

Rasterkaardid 
müüakse kohalikele 

omavalitsustele, teedeametile, 
kiirabile jms koos 

navigeeritava streetneti kihiga 

Yellow Pages 
Üle Austraalia prinditavad 

telefoni- ja reklaamiraamatud,  
kus kaardid on illustratsiooniks 
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UBD/Gregory’s linnaatlased 

• Tuntuimad ja vanimad linnaatlased Austraalias  (ilmunud alates 1930-datest) 

• UBD ilmub kõigi suuremate linnade kohta (Sydney, Melbourne, Brisbane, Adelaide, 

Perth, Canberra), lisaks on osariikide “regionaalsed” atlased, kus on väiksemate 

linnade kaardid. 

• “Vana-kooli” disainiga kaardid, Austraalias väga äratuntavad ja armastatud (vanema 

põlvkonna hulgas) 

• Sensis ostis UBD/Gregory’s brändid ja kirjastuse 2004. aastal. 2009. aastal müüdi 

kirjastuse osa Hardie Grant firmale. Kaardiandmed ja brändid kuuluvad aga jätkuvalt 

Sensisele – meilt tulevad kaardiandmed, kuid raamatute printimisega tegeleb nüüd 

Hardie Grant. 

 

 

 

 



42 

Yellow Pages 

• Yellow Pages raamatutes kasutatavad kaardid on väljavõtted UBD kaartidest. 

Uuringud on näidanud, et kaardid on oluliseks põhjuseks, miks inimesed jätkuvalt 

need raamatud maja eest koju toovad. Raamatute kasutus siiski langeb pidevalt. 

• 2010 tehti otsus YP kaartide disain UBD stiilist whereis.com-iga sarnaseks 

muuta (et reklaamida WhereIS kaarte).  

• Helle-Mai ülesandeks oli WhereIS stiil paberkaartidele kohandada ja edaspidi 

koordineerida YP kaartide tootmist ja kliendile edastamist, valmistada 

ülevaatekaarte ja tänavanimeloendeid. 
 

YP disain UBD disain 
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Paberkaartide tulevik Sensises?  

• Marginaliseeritus – pearõhk TA navikaartidel. Teedevõrk on 

prioriteediks, kõik ülejäänu kõrvaline ja juhuslik. Kokkuvõttes 

linnaatlaste kvaliteet langeb. 

• Paberkaartide andmebaas on üles ehitatud UBD kaardilehtede 

loogikale. Kaartide laiendamine või uute kaardilehtede lisamine 

vaevarikas. Kaardi mõõtkava muutmine prindiks võimatu, kuna 

teenimed on staatilised (põhikaardid 1:20 000).  

• Outsourcing - selle aasta jaanuaris alustas lisatöid kartograafide 

tiim Indias. Väidetavalt ajutiselt, kuid ilmselt nii see jääbki. 

Outsourcing rakendub kogu geoinformaatika osakonnale. 

 

• Austraaliasse jääb peagi ainult kvaliteedikontroll ja koordineerimine. 
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RAPTOR 

 Repository for Acquisition, Planning, Targeted Operations & Research 

Alates maist 2011 Sensis kasutab RAPTORit kohaandmete kogumiseks ja 

edastamiseks nii DMD (digikaartide) kui YPP (paberkaartide) tiimidele.  

Raptor arendati India firma RMSI poolt ja põhineb ESRI platformil (menüüd ja loogika 

sarnad). 
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RAPTORI MUDEL 

Repository for 

Acquisition, Planning, 

Targeted Operations & 

Research 
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RAPTOR 

Positiivne: 

•  Lõpp paberkujul instruktsioonidele 

•  Enamus instruktsioone (nt uus teedevõrk) on eksporditavad ja nii on vähem 

digimist 

•  Kõik andmeallikad ühes kohas ja vaadeldavad/võrreldavad: andmebaasi 

hetkeseis, GPS, Telstra teemakiht (CPR), Nearmap, JIRA ja ACT 

• Vähem võimalusi instruktsioonide misinterpreteerimiseks/kaotamiseks 

 

Negatiivne: 

• Paljud funktsioonid veel ei toimi ideaalselt – töö süsteemi täiendamiseks käib 

• Kohaotsingud aeglased  (pole võimalik sisestada koha- või teenime, vaid tuleb 

zoomida) 

•  Eriliiki instruktsioonid on eraldi RQ (Research Query) all: nt kui lisatakse uus 

linnaosa, kus on teed, park, vanadekodu ja kool, tekitatakse 4 või rohkem RQd 

• Pole selget eristust eri aegadel sisestatud RQde üle – tuleb vaadata kuupäevi ja 

vanu RQsid pole võimalik välja lülitada 
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RAPTOR 

Näide Sydney kesklinnast 

p 
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Andmebaaside uuendamine 

Tarkvara: 

 

– TA Mapper  - Tele Atlase tarkvara 

– ArcGIS – Change Analysis 

– MS Access 

– Hawkeye - Hawkeye software is used by the 

production team for various projects, including 

anomalies and MDD ADAS integration. Source 

information 

– JIRA - Navi kasutajate tagasiside logid, anomaaliate 

meeskond (ligi 10 inimest), kes igapäevaselt 

parandusi sisse viivad 
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Andmete töötlus kontoris 

• Kontoris töötlevad kogutud andmeid 50 geoinformaatikut 

- igal tiimil oma ülesanne (anomaaliad, ADAS, kvaliteedikontroll) 

- ülesanded ka vahetuvad, kuid üldjoontes samad 

• Andmeallikad: 

– Pildid erinevatelt välitöö autodelt (GPS track, videod) 

– Aerofotod (Nearmap.com - tavaliselt 7,5 cm täpsusega) 

– Satelliidipildid  

– Uurimistöö (nt helistamine kohalikele) 

– Google (eriti Streetview) – tegelikult keelatud, aga kõige 

mugavam rakendus, kõige kiirem ja tihti hädavajalik, et hinnata 

olukorda – vaieldamatult enim lahtiolev aken 

– Paberkaardid märkmetega 

– Planeeringud/fotod – taustana 

– Mobiilioperaatori andmebaas (maja nr, tänavate nimed) 
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Andmetöötluse sisseostmine 

• Viimastel aastatel enamalt Indias 

• Indias nn „must töö“ – nt sisestatakse massiliselt 

andmeid aerofotodelt, andmed paberkaartidelt (mark-

ups) 

• Meie teeme keerukamaid asju: kvaliteedikontroll ja 

ADAS ülesanded 

• India tööde kontroll = ajaliselt mahukam kui töö ise ära 

tegemine 

• Indias 3 vahetust ja igal inimesel väga konkreetne 

ülesanne 

• Kui ülesande jaoks saab aeg otsa, jäetakse see pooleli 

• Töötlevad ka paljude Euroopa riikde andmebaase (Tele 

Atlasele) 
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Välitööd 

 WhereiS autod (Sensis GPS) 

 Hawkeye bussid (ARRB) 
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Andmete kogumine 

 Välitööd WhereiS autodega 
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ARRB - Kasutusel omavalitsuste, maanteedeameti ja 

osariikide valitsuste poolt üle Austraalia 
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ARRB-I tehniline info 

 Trimble® GPS Pathfinder® ProXRT receiver has it all. 

This real-time receiver can achieve 10 cm (4 inch) 

accuracy. 

 Combining H-Star™ technology, OmniSTAR support, and 

with the option of GLONASS support on top of dual 

frequency GPS, the GPS Pathfinder ProXRT receiver. 

 The OmniSTAR system is a global real-time differential 

GPS broadcast system delivering corrections from an 

array of base stations positioned throughout the whole 

world. 
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ARRB Gipsi-trac 3D Centreline Capture 

 

 Gipsi-trac – tee keskjoone kaardistamiseks  

 Töötab ka linnakeskkonnas või puudest 

tingitud dGPS lünkade ajal 

 Mõõdab täpse 3D keskjoone ka tunnelites, 

sildade all, kõrghoonete vahel ning ka GPS-ile 

varjatud kohtades 

 Kasutab 3D andmete kaardistamiseks 

inertsiaal-navigatsioonisüsteeme  
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ARRB - Hawkeye 
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Koordinaatide sisestamine Hawkeye’st 
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Mida videode pealt püütakse? 

→ Sõiduradade arv 

→ Sõidradade omavahelised ühendused 

→ Sõiduradade eraldaja 

→ Sõiduraja tüüp (rambid, kiirtee mahasõidud, 

parkimisalad jne) 

→ Sõiduraja suunalisus  

(maha märgitud nooled) 

→ Jalgratta teed 

→ Sõiduki massi piirangud  

ja ajalised piirangud 
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Liiklusmärkide info 

sisestamine 
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Advanced Driver side Assist System (ADAS)  

ADAS on Tele Atlase nõue 

ADAS nõuded: Liiklusmärkide info, kiirusepiirangud (koos infoga 

muutuste kohta ajas), sõidurea valimise info, ristmikke vaated, 

raskeveokitele ümbersõidu info – sildade kõrgused, teede kallak, 

raskuspiirangud, sõiduki tüübi piirangud, veose tüübi piirangud jne 

Kus on marsruudil suured laskumised/tõusud?  

Targemad navisüsteemid 

 Teekonna optimeerimine 

 Püsikiiruse hoidmise süsteemides 

 2D andmetes üleminek 3D andmetele 
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Liiklusmärkide tuvastus 
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Liiklusmärkide tuvastus - AutoMap 

Sign Geo-positioning 

 
 Automaatne objektide tuvastamine kiirema ja 

efektiivsema välitöö jaoks 

 Liiklusmärkide asukoha määramine ARRB videode 
abil 

 Liiklusmärgid identifitseeritakse ja asukoht 
määratakse AutoMap Analysis tarkvaraga  

 Tunneb ära enamik märke (28 AUS, 24 NZ 
standardset märki)  

 Toetab navigatsiooniandmebaasi 

 Tuvastuse protsent 95% 

 105,500 km töödeldud videomaterjali kohta tuvastati 
379,719 liiklusmärki 

 

http://www.youtube.com/watch?v=EsgHkOswsAI&feature=player_embedded
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Andmeuuendus 

 Iga kaardiuuendus hõlmab kindlat piirkonda (osariiki) ja 

kindlaid atribuute 

 Atribuutide hulk ja uueduste sagedus sõltub klientide 

tellimustest (nt Audil ja BMW-l erinev) ning arvustustest 

meedias (alad, mis kehvasti kaetud on prioriteedid, et 

püsida konkurentidest ees) 

 Kaardiuuendus jõuab turule tavaliselt 12-18 kuu jooksul 

peale andmete kogumist  

 Suurim ja ainuke konkurent: NAVTEQ 
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Andmete uuendus 

 Igal navisüsteemil omad nõuded – väga palju atribuute 

(kohati kattuvaid, kuid siiski erinevustega) 

 Majanumbrid 

 Teede asukoht, täpsus, teedeklassid (FRC, iga süsteemi jaoks oma) 

 POI-d ja nende suhe teedevõrgustikku ja aadressidesse 

 Maakasutuse klassid 

 Aadressid 

 Linnaosade/postikoodide alade piirid 

 Valgusfoorid 
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Ikoonid, DB Access, Road info, Source jne 
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Intersection 
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Plural Junction 
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Manoeuvre ( + Sensis GPS/ARRB jooned) 
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Andmete integreerimine plaanidelt/fotodelt 
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Andmebaasi kvaliteedikontroll 

 Interactive Contents Analyser (INCA) 

 Mitu tuhat reeglit 

 Eesmärk kontrollida ja  analüüsida andmete sisu ja 

õigsust andmebaasis 

 Annab häiret, kui vigu TA Mapperis avatud MS Access 

andmebaasis 

 Tõhus ja automaatne andmebaasi kvaliteedikontroll 
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Tööde viimane etapp: Wrap-up 

 Eraldi väljaõppe saanud tiim 

 Tuleb kontrollida, et andmebaas oleks järjepidev 

(consistent) 

 Andmebaasi sulgemine peale uuendust ja 

kvaliteedikontrolli 

 Eelduseks mitu kuud ja mitu tsüklit kestnud INCA reeglite 

kontroll (INCA jooksutamime = geoinformaatikute 

puhkepauside pikenemine) 
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Tulevikusuunad navigatsioonisüsteemides 

Rohkem reaalajas infot 

Turvalisem sõit 

Kütust säästvam ja mugavam autokasutus 

- Juhitedele hoiatused lähenevast kiirusepiirangust või 

kurvist  

- Auto käigukasti juhtimine olemasoleva informatsiooni 

põhjal – säästab kütust 

Isesõitvad autod jms 
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Väljakutsed 

 Uus terminoloogia 

 Uus-Meremaal teised liiklusreeglid 

 Teised daatumid ja laiuskraadid: AGD66, AGD84, 

WGS84 or GDA94 

 Muutuste õigsuse kontroll - Iga uuenduse lõpus tehtav – 

viiakse sisse ka palju uusi parandusi järelkontrolli käigus 

 INCA reeglid ja tabel 
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Tel. +372 738 7300 

regio@regio.ee 

www.regio.ee 

Tänan 

kuulamast! 

 

Küsimusi? 
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