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Φορητός GIS/GPS δέκτης 



 

 Φορητός ∆έκτης GPS/GIS για όλους 

MobileMapper 6 
 
Το MobileMapper 6 είναι ένας προσιτός επαγγελµατικός δέκτης GPS/GIS µε ευκολία στη 

χρήση. Υποστηρίζει όλες τις απαιτούµενες λειτουργίες για αποτελεσµατική συλλογή και 

διαχείριση χαρτογραφικών δεδοµένων στο πεδίο. 

 

GPS υψηλών προδιαγραφών 

Το MobileMapper 6 παρέχει επαγγελµατική ακρίβεια τόσο σε πραγµατικό χρόνο, όσο  και µε εκ 

των υστέρων επεξεργασία. Το ενσωµατωµένο GPS παρέχει προσδιορισµό θέσης ακόµα και σε 

δύσκολες συνθήκες πεδίου, όπως φυλλώµατα δέντρων και αστικό περιβάλλον µε ταυτόχρονη 

δυνατότητα λήψης σήµατος SBAS (EGNOS) 

GIS δέκτης πολλαπλών εφαρµογών 
Το MobileMapper 6 διαθέτει λειτουργικό σύστηµα Microsoft Windows Mobile 6, έγχρωµη οθόνη 

αφής, και Bluetooth για ασύρµατη σύνδεση. Μπορείτε να συλλέγετε GIS/GPS σηµεία και χάρτες 

µέσω GIS εφαρµογής της επιλογής σας: είτε της Magellan Mobile Mapping εφαρµογής, είτε 

άλλου λογισµικού. Ακόµα, µπορείτε να πλοηγηθείτε, να έχετε διεύθυνση µέσω της ηλεκτρονικής 

πυξίδας, και να επικοινωνείτε ασύρµατα µε άλλες συσκευές. 

Σχεδιασµένο ειδικά για το πεδίο 
To MobileMapper 6 είναι εξαιρετικά φορητό, µε βάρος λιγότερο από 250 γραµµάρια. Είναι 

σχεδιασµένο  βάσει των πλέον αυστηρών προτύπων αντοχής σε αντίξοες συνθήκες πεδίου. 

Αντέχει σε πολλαπλές πτώσεις είτε στο έδαφος, είτε στο νερό χωρίς καµία  επίπτωση. Συνεχίζει 

να λειτουργεί χωρίς καµία απώλεια δεδοµένων. 

Συσκευή πολλαπλών εφαρµογών 
Με το ενσωµατωµένο µικρόφωνο και ηχείο είναι εύκολο να καταγράψετε ηχητικά δεδοµένα, 

για αποθήκευση θέσεων και εργασιών. Ακόµα, µπορείτε να φωτογραφήσετε µε την 

ενσωµατωµένη κάµερα των 2-megapixel, να χρησιµοποιήσετε την ηλεκτρονική πυξίδα για 

προσανατολισµό, καθώς και όλες τις εφαρµογές του λειτουργικού συστήµατος Windows 

Office Mobile και όλα αυτά σε µια µόνο συσκευή. 

Εύχρηστο χαρτογραφικό λογισµικό Mobile Mapping  
Η εφαρµογή  Mobile Mapping της Magellan παρέχει εύχρηστες και πλήρεις επαγγελµατικές 

GIS λειτουργίες. Με αυτό το λογισµικό µπορείτε να δηµιουργήσετε και να 

ενηµερώσετε/ανανεώσετε χάρτες για περαιτέρω ανάλυση και επεξεργασία σε GIS 

συστήµατα. Απευθύνεται στον καθένα που ενδιαφέρεται για εντοπισµό θέσεων και ορίων µε 

ικανοποιητική ακρίβεια (δασολόγοι, γεωργοί, προσωπικό ασφάλειας, εργαζόµενοι 

εργοταξίων). 

H εφαρµογή Mobile Mapping περιέχει όλες εκείνες τις απαραίτητες λειτουργίες που 
πραγµατικά ζητούν οι επαγγελµατίες για τις GIS εφαρµογές τους, χωρίς περιττά και 
δύσχρηστα µενού. Ταυτόχρονα, το Mobile Mapping είναι πολύ ισχυρό, χωρίς πολύπλοκες 
διαδικασίες εκµάθησης.  

Αυξήστε την ακρίβεια µε τη νέα λειτουργία µετεπεξεργασίας 

πρωτογενών δεδοµένων 
 

Το νέο λογισµικό γραφείου MobileMapper 6 Office, µπορεί να επεξεργαστεί και να επιλύσει 

εκ των υστέρων πρωτογενή δεδοµένα που συλλέγονται µε το λογισµικό Mobile Mapping. 

Με την επεξεργασία αυτή, η ακρίβεια µε την οποία υπολογίστηκαν οι θέσεις των αντικειµένων 

που συλλέχθηκαν στο πεδίο βελτιώνονται στην τάξη µεγέθους του 1-2 m. 

Λόγω της µοναδικής τεχνικής BLADE
TM

 που έχει αναπτύξει η Magellan, η επεξεργασία 
πρωτογενών δορυφορικών δεδοµένων στο λογισµικό MobileMapper 6 Office παρέχει 
εκπληκτικά αποτελέσµατα. Το λογισµικό MobileMapper 6 Office µπορεί να «κατεβάσει» 
αυτόµατα RINEX δεδοµένα µέσω Internet και να τα χρησιµοποιήσει ως δεδοµένα βάσης για 
επεξεργασία και αύξηση της ακρίβειας των συλλεχθέντων στοιχείων. Επίσης, το λογισµικό     
MobileMapper 6 Office επιτρέπει τη διαχείριση εργασιών, χαρτών και άλλων GIS αρχείων, 
αλλά και την επικοινωνία µε την εφαρµογή Mobile Mapping για τη µεταφορά δεδοµένων.  

 



 

Λειτουργίες λογισµικού Mobile Mapping 

Λειτουργίες λογισµικού 
 

Η εφαρµογή Magellan Mobile Mapping διαθέτει µεγάλο αριθµό χρήσιµων 
GIS και GPS λειτουργιών, µερικές από τις οποίες είναι οι παρακάτω: 

■  Συλλογή δεδοµένων GPS  και δυνατότητα πλοήγησης 

■  Λήψη διορθώσεων SBAS (EGNOS) 

■  Καταγραφή πρωτογενών δεδοµένων για επεξεργασία εκ των 
υστέρων 

■  Υποστήριξη για διανυσµατικά layers σε αρχεία 2D/3D .shp για 

συλλογή σηµείων, γραµµών και πολυγώνων 

■  Αυτόµατη και επιλεκτική καταγραφή σηµείων και µε µέσο όρο 

■  Υπολογισµός εµβαδού και περιµέτρου στο πεδίο για ανάλυση σε 

πραγµατικό χρόνο 

■  Πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά των αντικειµένων µε διάφορες 

επιλογές όπως κείµενο, αριθµούς, ηµεροµηνία, εµβαδό, περίµετρο, 

φωτογραφία ή ηχητικό µήνυµα 

■  Υποστήριξη για την ενσωµατωµένη κάµερα για σύνδεση της 

φωτογραφίας µε συγκεκριµένο αντικείµενο 

■  ∆υνατότητα για έκκεντρη µέτρηση (offset) για καταγραφές 

δύσκολα προσβάσιµων αντικειµένων 

■  Ηλεκτρονική πυξίδα για υπολογισµό διεύθυνσης ή προσανατολισµό 

φωτογραφίας 

■  Λειτουργία Nesting, για λήψη σηµείων κατά την καταγραφή 
γραµµών και πολυγώνων 

■  Υποστήριξη γεωαναφερµένων εικόνων raster σε format TIFF, 
JPEG και Bitmap 

■  Γεωαναφορά εικόνων raster στο πεδίο 

■  ∆υνατότητα σύνδεσης ανιχνευτών καλωδίων (3M Dynatel) 

■  Πλοήγηση και καθοδήγηση σε υπάρχον αντικείµενο για ανανέωση 

ή προσθήκη GIS δεδοµένων 

■  Προκαθορισµένα εθνικά, διεθνή, αλλά και καθορισµένα από 
χρήστη, συστήµατα αναφοράς  

■  Υποστήριξη διαφόρων χαρακτήρων (και Ελληνικά) 

■  Επικοινωνία µέσω Microsoft ActiveSync για µεταφορά δεδοµένων 
µεταξύ του δέκτη GPS και ηλεκτρονικού υπολογιστή 

∆ασικές εφαρµογές και περιβάλλον 
 

Ο υψηλής ευαισθησίας δέκτης GPS του MobileMapper 6 µαζί µε την εύχρηστη εφαρµογή  

Mobile Mapping αποδίδουν εξαιρετικά, σε δύσκολες συνθήκες εργασίας, όπως δασικές 

εκτάσεις και αστικό περιβάλλον. Η καταγραφή δασικών εκτάσεων, η περιγραφή 

υδροβιοτόπων, η προστασία του περιβάλλοντος και γενικά η χαρτογράφηση καλλιεργειών 

είναι ορισµένες από τις υποστηριζόµενες εφαρµογές. 

Γεωργία  
 

Ιδανικό για γεωργικές εφαρµογές, το MobileMapper 6 σας παρέχει τη δυνατότητα να  

προσδιορίσετε µε ακρίβεια την θέση γεωτεµαχίων και αγροτεµαχίων ή και εκτάσεων προς 

καλλιέργεια. Ακόµα, χρησιµοποιείται για υπολογισµό εκτάσεων προς επιδότηση ή ασφάλιση. 

∆ηµόσια ασφάλεια 
 

Η στιβαρή κατασκευή αλλά και η ποικιλία των εφαρµογών κάνουν το MobileMapper 6 την πρώτη 

επιλογή για χρήσεις δηµόσιας ασφάλειας. Η δηµιουργία επιχειρησιακών σχεδίων, η 

χαρτογράφηση πυρκαγιών, ο εντοπισµός τοποθεσίας εγκλήµατος και ακραίων καιρικών 

φαινοµένων, είναι µερικές από τις εφαρµογές που υποστηρίζονται. 

∆ίκτυα κοινής ωφέλειας  
 

Το MobileMapper 6 υποστηρίζει την απεικόνιση χαρτών στο πεδίο, την ενηµέρωσή τους και την 
µεταφορά τους στο λογισµικό GIS στο γραφείο. Εφαρµογές όπως έλεγχος καταγραφή και 
ενηµέρωση αγωγών, φρεατίων, δικτύου ύδρευσης και ηλεκτροδότησης και γενικότερα δικτύων 
υποδοµών, πραγµατοποιούνται εξαιρετικά εύκολα. Ε
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Τεχνικά χαρακτηριστικά MobileMapper 6 
Technical 

 

Περιεχόµενα 

■   GPS δέκτης  

■   USB καλώδιο 
■   2 x AA µπαταρίες 
■   (5) πενάκια αφής 
■   CD οδηγός σύντοµης 
λειτουργίας 

 

Επιλογές λογισµικού 

■   Magellan Mobile Mapping λογισµικό  για  
MobileMapper 6 

■   ∆υνατότητα εκ των υστέρων επεξεργασία 
και λογισµικό γραφείου για Magellan 
Mobile Mapping 

■   ESRI ArcPad λογισµικό  
 

Σηµαντικές λειτουργίες 
■    Eξαιρετικά στιβαρό και αδιάβροχο µε standard 

IPX7 
■   Ενσωµατωµένη κεραία χαµηλής ισχύος και 
υψηλής ευαισθησίας 

■   Windows Mobile 6 λειτουργικό σύστηµα 
■   SiRFstarIII™  δέκτης για γρήγορη GPS 
θέση  

■  Ενσωµατωµένη ψηφιακή camera 2 
Megapixel για ταύτιση GIS θέσεων 

■  Ηλεκτρονική πυξίδα για διεύθυνση και 
προσανατολισµό φωτογραφιών 

■  AA µπαταρίες για εύκολη αντικατάσταση 
■  Bluetooth τεχνολογία για 
ασύρµατη επικοινωνία  

■  Θύρα SD 
■  Έγρωµη οθόνη αφής QVGA 

Προαιρετικά παρελκόµενα 
 

■  Εξωτερική κεραία GPS 
■  Μπράτσο παρµπρίζ 
■  Τροφοδοσία από αναπτήρα 
αυτοκινήτου 
■  AC power adapter 
■  Θήκη µεταφοράς 

 

Λειτουργικό σύστηµα  

■  Microsoft Windows Mobile έκδοση 6
■  Επεξεργαστής: 400 MHz 
■  Bluetooth ασύρµατη τεχνολογία 
■  USB  

Φυσικά χαρακτηριστικά 

■  Μέγεθος: 14.6 cm x 6.4 cm x 2.9 cm 
(5.75 in x 2.5 in x 1.13 in) 

■  Βάρος µε µπαταρίες: 224 g (7.9 oz) 
■  Οθόνη εικόνας: 2.7’’ (6.86 cm) 
■  Ανάλυση οθόνης: QVGA (240 x 320 pixels)

Χαρακτηριστικά ισχύος 

■  Τύπος µπαταρίας: 2 x AA 
■  ∆ιάρκεια µπαταρίας: 10 ώρες 

Άλλες λειτουργίες 

■   MobileMapper Today µπάρα εργαλείων 
■   Κάµερα: Ενσωµατωµένη κάµερα 2-megapixel    
CMOS 
■   Ηχείο και µικρόφωνο 
■   LED φακός 
■   Sensors: ηλ.πυξίδα, g-sensor, βαρόµετρο 
■   ∆ιαθέσιµες γλώσσες: Αγγλικά, Γαλλικά, Γερµανικά, 
Ελληνικά, Ιταλικά, Ιαπωνικά, Κορεάτικα, 
Πορτογαλικά, Ισπανικά 

Χαρακτηριστικά GPS  

■  GPS chipset: SiRFstarIII 
■  GPS ακρίβεια  

- SBAS: 2-5 m(1)
 

- Επεξεργασία: 1-2 m(2)
 

■  Κανάλια: 12 (L1 C/A code) 
■  Τύπος κεραίας: Patch 
■  Υποστηριζόµενα πρωτόκολα: NMEA and 
SiRF 

Συχνότητα λήψης δεδοµ.: 1 Hz 

Βασικά χαρακτηριστικά  

■  Οθόνη  αφής  
■  Εικονικό πληκτρολόγιο 
■  Αναγνώριση χειρόγραφου 
■  Ηχητικά µηνύµατα 
■  Screen backlight 

Ανθεκτικότητα 

■  Αδιάβροχο IPX7 

■  Θερµοκρασία: -20°C to 
50°C 
■  1 µέτρο πτώση 

Windows Mobile εφαρµογές 

■  ActiveSync 
■  Αριθµητικός υπολογιστής 
■  Calendar 
■  Σηµειώσεις 
■  File Explorer 
■  E-mail  
■  Internet Explorer 
■  Office Mobile: Word, Excel, 
PowerPoint 
■  Pictures & Videos Viewer 

Windows Media Player… 

Χαρακτηριστικά µνήµης 

■  Υποδοχή SD  
■  NAND Flash memory: 128 MB 
■  SDRAM memory: 64 MB (1)  Εξαρτώµενο από συνθήκες περιβάλλοντος, όπως ανοιχτός 

ορίζοντας, αριθµός δορυφόρων και τη γεωµετρία τους.... 

Περιοχές µε αυξηµένο multipath, υψξλές τιµές ΕPE και περιόδους 

µε ακραίες ατµοσφαιρικές συνθήκες µπορούν να µειώσουν την 

ακρίβεια. 

(2)  Η υψηλότερη ακρίβεια πραγµατοποίηθηκε µε τη συλλογή raw 

δεδοµένων του λογισµικού Mobile Mapping και την επεξεργαςία 

του   MobileMapper 6 Office (BLADE αλγόριθµος επεξεργασίας), 

µε βάση το διάνυσµα και το χρόνο παρατήρησης. 
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