
Εφαρμογές – Πεδία Χρήσης

Χαρακτηριστικά του GPS

Τεχνικά χαρακτηριστικά του MobileMapper CX

MobileMapper™ CX

Χαρτογραφήστε τα πάντα. Παντού. Με κάθε τρόπο. 



Μπαταρία που διαρκεί μία ολόκληρη ημέρα και αντικαταθίσταται 
εύκολα στο πεδίο

Ενσωματωμένο αλφαριθμητικό πληκτρολόγιο

MobileMapper™ CX

Το MobileMapper  CX είναι ένας πολύ εύχρηστος, ακριβής, οικονομικός και 
ανθεκτικός δέκτης GPS για γενική χρήση GIS. Είναι συμβατό με εφαρμογές GIS που 
βασίζονται σε Windows CE και προσφέρει ακρίβεια καλύτερη του 1 m σε πραγματικό 
χρόνο ακόμα και καλύτερη των 30 cm με εκ των υστέρων επεξεργασία. Η υποστήριξη 
ασυρμάτων τεχνολογιών (Bluetooth και Wi-Fi), οι δυνατότητες DGPS σε δίκτυα 
σταθμών αναφοράς, η πολύ μεγάλη αποθηκευτική ικανότητα, η μπαταρία που διαρκεί 
μία ολόκληρη ημέρα και αντικαταθίσταται εύκολα στο πεδίο, το ενσωματωμένο 
αλφαριθμητικό πληκτρολόγιο και η κατασκευή που είναι ανθεκτική στις αντίξοες 
συνθήκες στο πεδίο, εγγυώνται ότι το MobileMapper  CX παρέχει απόδοση και 
παραγωγικότητα χωρίς συμβιβασμούς.

Σε συνδυασμό με την εφαρμογή Μobile Mapping της Magellan, το MobileMapper  CX 
σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη λύση για όλες τις GIS εφαρμογές σας. Το λογισμικό 
είναι έξυπνο και καινοτόμο, καθιστώντας γρήγορη και εύκολη την εξοικείωση 
στη χρήση του, και περιλαμβάνει τα στοιχεία που πραγματικά χρειάζεστε χωρίς 
το άγχος υπερβολικά σύνθετων ή σπάνια χρησιμοποιούμενων λειτουργιών.

Το MobileMapper CX παρέχει σαφή και απλή απεικόνιση των δεδομένων 
που παράγονται από το ισχυρό λογισμικό γραφείου MobileMapper O�ce, καθώς 
και δυνατότητες επεξεργασίας και εξαγωγής τους. Το MobileMapper  CX καθιστά 
τη δημιουργία ή την ενημέρωση χαρτών για ανάλυση και αποθήκευση 
σε οποιοδήποτε Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών (GIS) γρήγορη και εύκολη.

™

Χαρακτηριστικά υψηλών επιδόσεων

Ακρίβεια GPS καλύτερη του 1m σε πραγματικό χρόνο και καλύτερη 
των 30 cm με εκ των υστέρων επεξεργασία

Ανοιχτό περιβάλλον βασισμένο στα Windows CE .NET 5.0

Πολλαπλές ρυθμίσεις για DGPS εφαρμογές: SBAS, Beacon, NTRIP, Direct IP, 
και RTCM

Υποστήριξη Bluetooth και τεχνολογιών WLAN

Αποσπώμενη κάρτα μνήμης τύπου SD (μέχρι 4 GB)

Ανθεκτική και αδιάβροχη συσκευή

Πλεονεκτήματα του MobileMapper CX Μέγιστη προσαρμοστικότητα στο Πεδίο και στο ΓραφείοΜια ολοκληρωμένη GIS λύση



Οι αντίξοες και ακραίες περιβαλλοντικές συνθήκες δεν εμποδίζουν καθόλου την απόδοση του MobileMapper CX.

Ικανό να αναπεξέλθει σε καιρικές συνθήκες όπου τα καταναλωτικά προιόντα όπως τα απλά PDA’s θα καταστρέφονταν και τόσο 
«σκληρό» ώστε να αντέξει σε πτώσεις, το MobileMapper CX είναι έτοιμο προς χρήση σε οποιαδήποτο περιβάλον.

Το MobileMapper CX αρμόζει τέλεια σε κάθε GIS εργασία όπως: δημόσια ασφάλεια, δημόσια διοίκηση και υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, 
δασαρχεία, τεχνικές υπηρεσίες, εταιρείες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και σε οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα όπου 
η «χαρτογράφηση» είναι αναγκαία. 

Αντοχή

Παράλληλα με την ευχρηστία του και τα υψηλής απόδοσης χαρακτηριστικά του, το MobileMapper CX παρέχει τον υψηλότερο λόγο 
απόδοσης/τιμή στην αγορά των GPS για GIS εφαρμογές.

Με τα ανταγωνιστικά προϊόντα να έχουν διπλάσια περίπου τιμή από αυτήν του MobileMapper CX, μπορείτε να προμηθεύσετε 
το προσωπικό σας με περισσότερο εξοπλισμό, αυξάνοντας τα συνεργεία υπαίθρου και κάνοντας τη δουλειά σας γρηγορότερα 
και καλύτερα.

Κόστος κτήσης

Το MobileMapper CX προσφέρει το πιο ευέλικτο GIS/GPS σύστημα, παρέχοντας λειτουργίες και ρυθμίσεις, που εξασφαλίζουν ακριβή 
εντοπισμό θέσης οποτεδήποτε και οπουδήποτε το χρησιμοποιείτε.

Το MobileMapper CX παρέχει ακρίβεια καλύτερη του 1m σε πραγματικό χρόνο, χρησιμοποιώντας πληθώρα διαφορετικών μεθόδων 
DGPS όπως SBAS, Beacon, NTRIP και Direct IP. Με τη βοήθεια μιας εξωτερικής γεωδαιτικής κεραίας και του λογισμικού γραφείου 
MobileMapper Oce, το MobileMapper CX μπορεί να πετύχει ακρίβεια καλύτερη των 30 cm με εκ των υστέρων επεξεργασία. 

Ακρίβεια

Η ανοιχτή σχεδίαση του MobileMapper CX σας επιτρέπει να επιλέξετε την κατάλληλη εφαρμογή GIS που χρειάζεστε: την εύχρηστη 
εφαρμογή Mobile Mapping της Magellan, ή κάποια εφαρμογή από μια μεγάλη ποικιλία λογισμικών πακέτων GIS και πλοήγησης 
που έχουν αναπτυχθεί από καταξιωμένες εταιρείες του χώρου.

Με την επιλογή χρήσης Bluetooth ή ασύρματης LAN τεχνολογίας, η μεταφορά ή η αποθήκευση των δεδομένων σας δεν είναι πια 
χρονοβόρα. Κι αν ακόμη δεν υπάρχει χρόνος να μεταφέρετε τα αρχεία σας, το MobileMapper CX σας δίνει τη δυνατότητα 
να τ’ αποθηκεύσετε σε κάρτες SD μεγέθους έως 4 GB.

Προσαρμοστικότητα

MobileMapper O�ce
To MobileMapper Oce συνδέει τον δέκτη MobileMapper CX με το GIS σας και διαθέτει 
χρήσιμα χαρακτηριστικά όπως: 

Δημιουργία βιβλιοθήκης με πλήρη χαρακτηριστικά

Προετοιμασία αρχείων εργασίας (job �les) για συλλογή δεδομένων στο πεδίο

Creating and editing lists o� features and attributes for describing GIS assets in the �eld

Δημιουργία και επεξεργασία λίστας χαρακτηριστικών και ιδιοτήτων για την περιγραφή 
GIS στοιχείων  στο πεδίο

Γρήγορη και εύκολη απεικόνιση, επεξεργασία και εξαγωγή δεδομένων. 
Πλήρης υποστήριξη αρχείων .SHP, .MIF, .DXF και .CSV

Post-processing δεδομένων κώδικα και φάσης, που καταγράφηκαν από το 
MobileMapper CX στο πεδίο

Λογισμικό Πεδίου Mobile Mapping

Το λογισμικό πεδίου Mobile Mapping σας προσφέρει ένα ισχυρό εργαλείο με εύκολα 
στη χρήση χαρακτηριστικά όπως:

Βιβλιοθήκες χαρακτηριστικών GIS για την καταγραφή περιγραφικών πληροφοριών 

Χαρτογράφηση σημείων, γραμμών και πολυγώνων μέσω μιας δομής menu, εύκολης 
στην εκμάθηση και χρήση

Υπολογισμός εμβαδού στο πεδίο σε πραγματικό χρόνο (real-time). Τα δεδομένα 
υπολογισμού του εμβαδού γίνεται να επεξεργαστούν και εκ των υστέρων στο γραφείο, 
για βελτίωση της ακρίβειας

Υποστηρίζει χάρτες μορφής Raster και Vector

Λειτουργία O�set για την καταγραφή απρόσιτων χαρακτηριστικών 
(σε κάποια θέση-σημείο). Χάρη στη λειτουργία αυτή δεν είναι απαραίτητο να βρεθείτε 
σε ένα σημείο, αρκεί να εισάγετε την απόσταση και τη γωνία διεύθυνσης προς το σημείο.

Λειτουργία Nesting για την καταγραφή χαρακτηριστικών χωρίς να διακόψουμε 
άλλα χαρακτηριστικά που καταγράφονται π.χ. εισαγωγή ενός τηλεπικοινωνιακού 
στύλου ενώ χαρτογραφούμε έναν δρόμο

Λειτουργία επανάληψης χαρακτηριστικού για γρήγορη καταγραφή χαρακτηριστικών 
με συσχετιζόμενες περιγραφές π.χ. στύλοι κατά μήκος ενός δρόμου

Δυνατότητα χαρτογράφησης με μορφή καννάβου για τη συλλογή ομοιόμορφα 
κατανεμημένων μετρήσεων (βυθομετρία, δειγματολειψία σε προκαθορισμένες θέσεις κτλ.) 
που απαιτούνται για τη δημιουργία χάρτη ισοϋψών καμπύλων

Δυνατότητα συλλογής και καταγραφής δορυφορικών δεδομένων για διαφορική 
διόρθωση με εκ των υστέρων επεξεργασία (post-processing) στο γραφείο για περαιτέρω 
βελτίωση της ακρίβειας.

Φυσικά διαθέσιμα / Περιβάλλον
Ένας υψηλής ευαισθησίας δέκτης GPS παρέχει υψηλή απόδοση ακόμα 
και σε δύσκολες συνθήκες πυκνής βλάστησης. Η χαρτογράφηση εκτάσεων 
και ορίων είναι εύκολη με τις «έξυπνες» χαρτογραφικές εφαρμογές, η αποτύπωση 
ακτογραμμών, η προστασία του περιβάλλοντος ή και η μέτρηση αγροτεμαχίων 
ολοκληρώνονται εύκολα και με ακρίβεια με το MobileMapper CX.

Πετρέλαιο και Φυσικό Αέριο
Σε συνθήκες που δεν είναι πάντα κι οι πιο ευχάριστες, το MobileMapper CX αντέχει 
και λειτουργεί χωρίς πρόβλημα. Η χαρτογράφηση στο πεδίο γίνεται εύκολη, χάρη 
στη μεγάλη ποικιλία λογισμικού που μπορεί να εγκατασταθεί και τον εύκολο 
χειρισμό. Είναι αρκετά στιβαρό ώστε να αποδώσει αυτά που υπόσχεται.

Δημόσιες υπηρεσίες και υπηρεσίες κοινής ωφελείας
Με το MobileMapper CX, η μεταφορά της GIS βάσης στο πεδίο γίνεται εύκολα 
και απλά. Τόσο η τροποποίηση αρχείων GIS στο πεδίο, όσο κι η ενημέρωσή τους 
έπειτα στο γραφείο καθίσταται μια απλή διαδικασία, παρέχοντας απαράμιλλη 
ακρίβεια στα γεωδεδομένα. Αν προσθέσουμε και τη δυνατότητα πλοήγησης 
οχημάτων, τότε ολόκληρες εργασιακές διαδρομές μπορούν να προγραμματιστούν, 
να βελτιστοποιηθούν και να εκτελεστούν, κερδίζοντας χρόνο στο πεδίο.

Γεωργία
Ιδανικό για γεωργικές εφαρμογές, το MobileMapper CX σας δίνει τη δυνατότητα 
να μετρήσετε με ακρίβεια τα όρια και το εμβαδόν ακαλλιέργητων ή καλλιεργημένων 
αγροτεμαχίων. Το MobileMapper CX είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο για τη 
χαρτογράφηση εδαφών που μπορούν να επιχορηγηθούν από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση.

Δημόσια Ασφάλεια
Η στιβαρότητα της συσκευής και η μεγάλη ποικιλία των εφαρμογών λογισμικού 
καθιστούν το MobileMapper CX την πρώτη επιλογή στον κρατικό σχεδιασμό 
για τη δημόσια ασφάλεια. Η δημιουργία σχεδίων άμεσης αντίδρασης, 
η χαρτογράφηση των ορίων πυρκαγιών, θέσεων εγκλημάτων, η χαρτογράφηση 
περιοχών εμφάνισης επιδημίας ή περιοχών που επλήγησαν από φυσικές 
καταστροφές γίνονται εύκολα και άμεσα.
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Χαρακτηριστικά του GPS
14 παράλληλα κανάλια
Ολοκληρωμένο σύστημα SBAS 
(WAAS/EGNOS, MSAS)
L1 C/A κώδικας και φάση
Ρυθμός ανανέωσης: 1 Hz
Πρωτόκολλο: NMEA 0183 v 3.0
RTCM SC-104 έκδοση 2.3 (9.2 & 1.2)

Ακρίβεια

Απόδοση σε Real-Time (RMS)
Καλύτερη από 1m με SBAS(1), Beacon, 
NTRIP, Direct IP ή άλλες διορθώσεις RTCM
Με εκ των υστέρων επεξεργασία (RMS)
30 cm(2)

Λειτουργικό Σύστημα

Microsoft Windows CE.NET 5.0
Επεξεργαστής βασισμένος σε ARM920T
Διάφορα εργαλεία για το GPS – διαδικασία 
έναρξης και ρύθμισης, σχεδιασμός εργασίας 
και ρύθμιση προαιρετικού διαφορικού 
δέκτη Beacon
Bluetooth Manager - full-featured Bluetooth
connectivity con�guration utility
Microsoft WordPad, Internet Explorer, 
Windows Explorer, Terminal, ActiveSync, 
Windows Media Player και Inbox
Microsoft File Viewers: Excel, Word και 
Image Viewers
Inbox - e-mail client
Ασύρματος οδηγός LAN(3)

Φυσικά χαρακτηριστικά

Μέγεθος & Βάρος
Μέγεθος: 19.5 cm x 9 cm x 4.6 cm
Βάρος: 0.48 Kg μαζί με τη μπαταρία

Περιβάλλον

Πλήρως έγχρωμη οθόνη TFT υγρών 
κρυστάλλων (LCD) με φωτισμό, αναγνώσιμη 
στο φως της ημέρας
Ανάλυση 320 x 240 με 262.144 χρώματα
Ανθεκτική οθόνη αφής
Αλφαριθμητικό πληκτρολόγιο με 
18 πλήκτρα και φωτισμό
Ήχος: ενσωματωμένο δυνατό ηχείο Μνήμη
128 MB SDRAM, 128 NAND Flash memory
Αποσπώμενη κάρτα SD: μέχρι 4 GB 
(non-HC SD)

Επικοινωνία

Ενσωματωμένη ασύρματη τεχνολογία 
Bluetooth
- Speci�cation 1.2 compliant
- Point-to-point and point-to-multipoint
- Σειριακή θύρα, OBEX και dial-up 
    networking
Σύνδεση με ομοαξονικό καλώδιο 
εξωτερικής κεραίας τύπου Lemo
USB: host και slave
RS232

Περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά

Θερμοκρασία λειτουργίας: -10ºC ως 60ºC
Θερμοκρασία αποθήκευσης: -20ºC ως 70ºC
Αντοχή - Αδιαβροχοποίηση: Πρότυπο IP 54
Κραδασμοί: Πτώση από 1.5m σε τσιμέντο

Ενεργειακά χαρακτηριστικά

Τύπος μπαταρίας: 3.7 V ιόντων λιθίου, 3900mAh
Διάρκεια 8 ώρες με το GPS ενεργό
Αποσπώμενη, επαναφορτιζόμενη μπαταρία
Θύρα εξωτερικής τροφοδοσίας για αύξηση 
του χρόνου λειτουργίας

Γλώσσες που υποστηρίζονται
Λειτουργικό σύστημα Microsoft Windows CE 
με υποστήριξη γλωσσών όπως Αγγλικά, Γαλλικά, 
Γερμανικά, Ισπανικά, Ολλανδικά, απλοποιημένα 
Κινέζικα, Γιαπωνέζικα και Ελληνικά

Παρελκόμενα

Στάνταρ παρελκόμενα του συστήματος
Clip-on I/O Module με εξωτερικη τροφοδοσία, 
USB και σειριακές θύρες
Φορτιστής A/C
Αποσπώμενη, επαναφορτιζόμενη μπαταρία 
ιόντων λιθίου
Κάρτα μνήμης SD 128 MB
Καλώδιο USB
Θήκη μεταφοράς
Λουράκι ασφαλείας για το χέρι
2 καταδεικτικές πένες
Το συνοδευτικό CD για το MobileMapper CX 
περιλαμβάνει διεθνείς γλώσσες και τον οδηγό 
Getting Started

Επιπλέον παρελκόμενα

MobileMapper Beacon – Δέκτης με δυνατότητα 
διαφορικών διορθώσεων με τεχνολογία Bluetooth
Εξωτερική κεραία
Καλώδιο τροφοδοσίας σε αναπτήρα αυτοκινήτου
Μπαταρία ιόντων λιθίου 3.7V
Kit εξωτερικής τροφοδοσίας
Πενάκια
Θήκη μεταφοράς
Βάση στήριξης αυτοκινήτου
Clip-on I/O Module με υποδοχές για εξωτερική 
τροφοδοσία, USB και σειριακές θύρες

Πιστοποιητικά εκπεμπόμενης ακτινοβολίας
Immunity (EN 55022 Class B)
Susceptibility (EN 50082-1)
Πιστοποίηση FCC και CE

Τεχνικά χαρακτηριστικά του MobileMapper CX

Χαρακτηριστικά του λογισμικού 
Mobile Mapping
Λογισμικό Mobile Mapping

Καταγραφή σημείων, γραμμών και πολυγώνων
Βιβλιοθήκες χαρακτηριστικών GIS
Λειτουργία O�set
Υποστήριξη χαρτών Raster και Vector
Λειτουργία Nesting
Λειτουργία επανάληψης χαρακτηριστικών 
(repeat feature)
Δυνατότητα χαρτογράφησης σε κάνναβο
Συλλογή raw δεδομένων

Υποστήριξη γλωσσών

Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ισπανικά, Ιταλικά, 
Πορτογαλικά, Σουηδικά, Ολλανδικά, Φινλανδικά

MobileMapper O�ce
Επεξεργαστής βιβλιοθηκών με 
χαρακτηριστικά GIS
Δημιουργία χαρτών-υπόβαθρων
Δημιουργία και επεξεργασία αρχείων εργασιών 
(job �les)
Διαφορική Διόρθωση δορυφορικών δεδομένων
Απεικόνιση και επεξεργασία GIS δεδομένων
Εισαγωγή/Εξαγωγή αρχείων GIS: ESRI .SHP, 
MapInfo .MIF, και Autodesk .DXF 
(εισαγωγή/εξαγωγή) και .CSV (εξαγωγή)

Υποστήριξη γλωσσών
Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ισπανικά, 
Πορτογαλικά, Ρωσικά, Κινέζικα, Γιαπωνέζικα

Απαιτήσεις Συστήματος

Windows 2000 / XP / Vista
Επεξεργαστής Pentium 133 ή ανώτερος
Τουλάχιστον 64MB RAM (128MB προτεινόμενα)
200 ΜΒ ελεύθερος χώρος στο σκληρό δίσκο 
για την εγκατάσταση

Προαιρετικά modules
GPSDi�erential Module για post-processing
Software Development Kit (SDK) και GPS 
Application Programming Interface (API)(4)

(3) Συμβατό με ένα συγκεκριμένο USB Wi-Fi παρελκόμενο (το USR805421 της US Robotics)
(4) Μόνο για SW Integrators
(5) Όταν έχει εγκριθεί σχετική συμφωνία για το λογισμικό

MobileMapper™ CX

Χαρτογραφήστε τα πάντα. Παντού. Με κάθε τρόπο. 

Μπαταρία που διαρκεί μία ολόκληρη ημέρα και αντικαταθίσταται 
εύκολα στο πεδίο

Ενσωματωμένο αλφαριθμητικό πληκτρολόγιο

MobileMapper™ CX

Το MobileMapper  CX είναι ένας πολύ εύχρηστος, ακριβής, οικονομικός και 
ανθεκτικός δέκτης GPS για γενική χρήση GIS. Είναι συμβατό με εφαρμογές GIS που 
βασίζονται σε Windows CE και προσφέρει ακρίβεια καλύτερη του 1 m σε πραγματικό 
χρόνο ακόμα και καλύτερη των 30 cm με εκ των υστέρων επεξεργασία. Η υποστήριξη 
ασυρμάτων τεχνολογιών (Bluetooth και Wi-Fi), οι δυνατότητες DGPS σε δίκτυα 
σταθμών αναφοράς, η πολύ μεγάλη αποθηκευτική ικανότητα, η μπαταρία που διαρκεί 
μία ολόκληρη ημέρα και αντικαταθίσταται εύκολα στο πεδίο, το ενσωματωμένο 
αλφαριθμητικό πληκτρολόγιο και η κατασκευή που είναι ανθεκτική στις αντίξοες 
συνθήκες στο πεδίο, εγγυώνται ότι το MobileMapper  CX παρέχει απόδοση και 
παραγωγικότητα χωρίς συμβιβασμούς.

Σε συνδυασμό με την εφαρμογή Μobile Mapping της Magellan, το MobileMapper  CX 
σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη λύση για όλες τις GIS εφαρμογές σας. Το λογισμικό 
είναι έξυπνο και καινοτόμο, καθιστώντας γρήγορη και εύκολη την εξοικείωση 
στη χρήση του, και περιλαμβάνει τα στοιχεία που πραγματικά χρειάζεστε χωρίς 
το άγχος υπερβολικά σύνθετων ή σπάνια χρησιμοποιούμενων λειτουργιών.

Το MobileMapper CX παρέχει σαφή και απλή απεικόνιση των δεδομένων 
που παράγονται από το ισχυρό λογισμικό γραφείου MobileMapper Oce, καθώς 
και δυνατότητες επεξεργασίας και εξαγωγής τους. Το MobileMapper  CX καθιστά 
τη δημιουργία ή την ενημέρωση χαρτών για ανάλυση και αποθήκευση 
σε οποιοδήποτε Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών (GIS) γρήγορη και εύκολη.

™

Χαρακτηριστικά υψηλών επιδόσεων

Ακρίβεια GPS καλύτερη του 1m σε πραγματικό χρόνο και καλύτερη 
των 30 cm με εκ των υστέρων επεξεργασία

Ανοιχτό περιβάλλον βασισμένο στα Windows CE .NET 5.0

Πολλαπλές ρυθμίσεις για DGPS εφαρμογές: SBAS, Beacon, NTRIP, Direct IP, 
και RTCM

Υποστήριξη Bluetooth και τεχνολογιών WLAN

Αποσπώμενη κάρτα μνήμης τύπου SD (μέχρι 4 GB)

Ανθεκτική και αδιάβροχη συσκευή

Πλεονεκτήματα του MobileMapper CX Μέγιστη προσαρμοστικότητα στο Πεδίο και στο ΓραφείοΜια ολοκληρωμένη GIS λύση

(2) Με την προϋπόθεση να συλλέγονται raw data από την εξωτερική κεραία και το GPSDi�erential Module
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MobileMapper O�ce
To MobileMapper O�ce συνδέει τον δέκτη MobileMapper CX με το GIS σας και διαθέτει 
χρήσιμα χαρακτηριστικά όπως: 

Δημιουργία βιβλιοθήκης με πλήρη χαρακτηριστικά

Προετοιμασία αρχείων εργασίας (job �les) για συλλογή δεδομένων στο πεδίο

Creating and editing lists of  features and attributes for describing GIS assets in the �eld

Δημιουργία και επεξεργασία λίστας χαρακτηριστικών και ιδιοτήτων για την περιγραφή 
GIS στοιχείων  στο πεδίο

Γρήγορη και εύκολη απεικόνιση, επεξεργασία και εξαγωγή δεδομένων. 
Πλήρης υποστήριξη αρχείων .SHP, .MIF, .DXF και .CSV

Post-processing δεδομένων κώδικα και φάσης, που καταγράφηκαν από το 
MobileMapper CX στο πεδίο

Λογισμικό Πεδίου Mobile Mapping

Το λογισμικό πεδίου Mobile Mapping σας προσφέρει ένα ισχυρό εργαλείο με εύκολα 
στη χρήση χαρακτηριστικά όπως:

Βιβλιοθήκες χαρακτηριστικών GIS για την καταγραφή περιγραφικών πληροφοριών 

Χαρτογράφηση σημείων, γραμμών και πολυγώνων μέσω μιας δομής menu, εύκολης 
στην εκμάθηση και χρήση

Υπολογισμός εμβαδού στο πεδίο σε πραγματικό χρόνο (real-time). Τα δεδομένα 
υπολογισμού του εμβαδού γίνεται να επεξεργαστούν και εκ των υστέρων στο γραφείο, 
για βελτίωση της ακρίβειας

Υποστηρίζει χάρτες μορφής Raster και Vector

Λειτουργία O�set για την καταγραφή απρόσιτων χαρακτηριστικών 
(σε κάποια θέση-σημείο). Χάρη στη λειτουργία αυτή δεν είναι απαραίτητο να βρεθείτε 
σε ένα σημείο, αρκεί να εισάγετε την απόσταση και τη γωνία διεύθυνσης προς το σημείο.

Λειτουργία Nesting για την καταγραφή χαρακτηριστικών χωρίς να διακόψουμε 
άλλα χαρακτηριστικά που καταγράφονται π.χ. εισαγωγή ενός τηλεπικοινωνιακού 
στύλου ενώ χαρτογραφούμε έναν δρόμο

Λειτουργία επανάληψης χαρακτηριστικού για γρήγορη καταγραφή χαρακτηριστικών 
με συσχετιζόμενες περιγραφές π.χ. στύλοι κατά μήκος ενός δρόμου

Δυνατότητα χαρτογράφησης με μορφή καννάβου για τη συλλογή ομοιόμορφα 
κατανεμημένων μετρήσεων (βυθομετρία, δειγματολειψία σε προκαθορισμένες θέσεις κτλ.) 
που απαιτούνται για τη δημιουργία χάρτη ισοϋψών καμπύλων

Δυνατότητα συλλογής και καταγραφής δορυφορικών δεδομένων για διαφορική 
διόρθωση με εκ των υστέρων επεξεργασία (post-processing) στο γραφείο για περαιτέρω 
βελτίωση της ακρίβειας.

Πλεονεκτήματα του MobileMapper CX Μέγιστη προσαρμοστικότητα στο Πεδίο και στο ΓραφείοΜια ολοκληρωμένη GIS λύση



Φυσικά διαθέσιμα / Περιβάλλον
Ένας υψηλής ευαισθησίας δέκτης GPS παρέχει υψηλή απόδοση ακόμα 
και σε δύσκολες συνθήκες πυκνής βλάστησης. Η χαρτογράφηση εκτάσεων 
και ορίων είναι εύκολη με τις «έξυπνες» χαρτογραφικές εφαρμογές, η αποτύπωση 
ακτογραμμών, η προστασία του περιβάλλοντος ή και η μέτρηση αγροτεμαχίων 
ολοκληρώνονται εύκολα και με ακρίβεια με το MobileMapper CX.

Πετρέλαιο και Φυσικό Αέριο
Σε συνθήκες που δεν είναι πάντα κι οι πιο ευχάριστες, το MobileMapper CX αντέχει 
και λειτουργεί χωρίς πρόβλημα. Η χαρτογράφηση στο πεδίο γίνεται εύκολη, χάρη 
στη μεγάλη ποικιλία λογισμικού που μπορεί να εγκατασταθεί και τον εύκολο 
χειρισμό. Είναι αρκετά στιβαρό ώστε να αποδώσει αυτά που υπόσχεται.

Δημόσιες υπηρεσίες και υπηρεσίες κοινής ωφελείας
Με το MobileMapper CX, η μεταφορά της GIS βάσης στο πεδίο γίνεται εύκολα 
και απλά. Τόσο η τροποποίηση αρχείων GIS στο πεδίο, όσο κι η ενημέρωσή τους 
έπειτα στο γραφείο καθίσταται μια απλή διαδικασία, παρέχοντας απαράμιλλη 
ακρίβεια στα γεωδεδομένα. Αν προσθέσουμε και τη δυνατότητα πλοήγησης 
οχημάτων, τότε ολόκληρες εργασιακές διαδρομές μπορούν να προγραμματιστούν, 
να βελτιστοποιηθούν και να εκτελεστούν, κερδίζοντας χρόνο στο πεδίο.

Γεωργία
Ιδανικό για γεωργικές εφαρμογές, το MobileMapper CX σας δίνει τη δυνατότητα 
να μετρήσετε με ακρίβεια τα όρια και το εμβαδόν ακαλλιέργητων ή καλλιεργημένων 
αγροτεμαχίων. Το MobileMapper CX είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο για τη 
χαρτογράφηση εδαφών που μπορούν να επιχορηγηθούν από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση.

Δημόσια Ασφάλεια
Η στιβαρότητα της συσκευής και η μεγάλη ποικιλία των εφαρμογών λογισμικού 
καθιστούν το MobileMapper CX την πρώτη επιλογή στον κρατικό σχεδιασμό 
για τη δημόσια ασφάλεια. Η δημιουργία σχεδίων άμεσης αντίδρασης, 
η χαρτογράφηση των ορίων πυρκαγιών, θέσεων εγκλημάτων, η χαρτογράφηση 
περιοχών εμφάνισης επιδημίας ή περιοχών που επλήγησαν από φυσικές 
καταστροφές γίνονται εύκολα και άμεσα.

Εφαρμογές – Πεδία Χρήσης Τεχνικά χαρακτηριστικά του MobileMapper CX



Εφαρμογές – Πεδία Χρήσης

Χαρακτηριστικά του GPS
14 παράλληλα κανάλια
Ολοκληρωμένο σύστημα SBAS 
(WAAS/EGNOS, MSAS)
L1 C/A κώδικας και φάση
Ρυθμός ανανέωσης: 1 Hz
Πρωτόκολλο: NMEA 0183 v 3.0
RTCM SC-104 έκδοση 2.3 (9.2 & 1.2)

Ακρίβεια

Απόδοση σε Real-Time (RMS)
Καλύτερη από 1m με SBAS(1), Beacon, 
NTRIP, Direct IP ή άλλες διορθώσεις RTCM
Με εκ των υστέρων επεξεργασία (RMS)
30 cm(2)

Λειτουργικό Σύστημα

Microsoft Windows CE.NET 5.0
Επεξεργαστής βασισμένος σε ARM920T
Διάφορα εργαλεία για το GPS – διαδικασία 
έναρξης και ρύθμισης, σχεδιασμός εργασίας 
και ρύθμιση προαιρετικού διαφορικού 
δέκτη Beacon
Bluetooth Manager - full-featured Bluetooth
connectivity conguration utility
Microsoft WordPad, Internet Explorer, 
Windows Explorer, Terminal, ActiveSync, 
Windows Media Player και Inbox
Microsoft File Viewers: Excel, Word και 
Image Viewers
Inbox - e-mail client
Ασύρματος οδηγός LAN(3)

Φυσικά χαρακτηριστικά

Μέγεθος & Βάρος
Μέγεθος: 19.5 cm x 9 cm x 4.6 cm
Βάρος: 0.48 Kg μαζί με τη μπαταρία

Περιβάλλον

Πλήρως έγχρωμη οθόνη TFT υγρών 
κρυστάλλων (LCD) με φωτισμό, αναγνώσιμη 
στο φως της ημέρας
Ανάλυση 320 x 240 με 262.144 χρώματα
Ανθεκτική οθόνη αφής
Αλφαριθμητικό πληκτρολόγιο με 
18 πλήκτρα και φωτισμό
Ήχος: ενσωματωμένο δυνατό ηχείο Μνήμη
128 MB SDRAM, 128 NAND Flash memory
Αποσπώμενη κάρτα SD: μέχρι 4 GB 
(non-HC SD)

Επικοινωνία

Ενσωματωμένη ασύρματη τεχνολογία 
Bluetooth
- Specication 1.2 compliant
- Point-to-point and point-to-multipoint
- Σειριακή θύρα, OBEX και dial-up 
    networking
Σύνδεση με ομοαξονικό καλώδιο 
εξωτερικής κεραίας τύπου Lemo
USB: host και slave
RS232

Περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά

Θερμοκρασία λειτουργίας: -10ºC ως 60ºC
Θερμοκρασία αποθήκευσης: -20ºC ως 70ºC
Αντοχή - Αδιαβροχοποίηση: Πρότυπο IP 54
Κραδασμοί: Πτώση από 1.5m σε τσιμέντο

Ενεργειακά χαρακτηριστικά

Τύπος μπαταρίας: 3.7 V ιόντων λιθίου, 3900mAh
Διάρκεια 8 ώρες με το GPS ενεργό
Αποσπώμενη, επαναφορτιζόμενη μπαταρία
Θύρα εξωτερικής τροφοδοσίας για αύξηση 
του χρόνου λειτουργίας

Γλώσσες που υποστηρίζονται
Λειτουργικό σύστημα Microsoft Windows CE 
με υποστήριξη γλωσσών όπως Αγγλικά, Γαλλικά, 
Γερμανικά, Ισπανικά, Ολλανδικά, απλοποιημένα 
Κινέζικα, Γιαπωνέζικα και Ελληνικά

Παρελκόμενα

Στάνταρ παρελκόμενα του συστήματος
Clip-on I/O Module με εξωτερικη τροφοδοσία, 
USB και σειριακές θύρες
Φορτιστής A/C
Αποσπώμενη, επαναφορτιζόμενη μπαταρία 
ιόντων λιθίου
Κάρτα μνήμης SD 128 MB
Καλώδιο USB
Θήκη μεταφοράς
Λουράκι ασφαλείας για το χέρι
2 καταδεικτικές πένες
Το συνοδευτικό CD για το MobileMapper CX 
περιλαμβάνει διεθνείς γλώσσες και τον οδηγό 
Getting Started

Επιπλέον παρελκόμενα

MobileMapper Beacon – Δέκτης με δυνατότητα 
διαφορικών διορθώσεων με τεχνολογία Bluetooth
Εξωτερική κεραία
Καλώδιο τροφοδοσίας σε αναπτήρα αυτοκινήτου
Μπαταρία ιόντων λιθίου 3.7V
Kit εξωτερικής τροφοδοσίας
Πενάκια
Θήκη μεταφοράς
Βάση στήριξης αυτοκινήτου
Clip-on I/O Module με υποδοχές για εξωτερική 
τροφοδοσία, USB και σειριακές θύρες

Πιστοποιητικά εκπεμπόμενης ακτινοβολίας
Immunity (EN 55022 Class B)
Susceptibility (EN 50082-1)
Πιστοποίηση FCC και CE

Τεχνικά χαρακτηριστικά του MobileMapper CX

Χαρακτηριστικά του λογισμικού 
Mobile Mapping
Λογισμικό Mobile Mapping

Καταγραφή σημείων, γραμμών και πολυγώνων
Βιβλιοθήκες χαρακτηριστικών GIS
Λειτουργία O�set
Υποστήριξη χαρτών Raster και Vector
Λειτουργία Nesting
Λειτουργία επανάληψης χαρακτηριστικών 
(repeat feature)
Δυνατότητα χαρτογράφησης σε κάνναβο
Συλλογή raw δεδομένων

Υποστήριξη γλωσσών

Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ισπανικά, Ιταλικά, 
Πορτογαλικά, Σουηδικά, Ολλανδικά, Φινλανδικά

MobileMapper O�ce
Επεξεργαστής βιβλιοθηκών με 
χαρακτηριστικά GIS
Δημιουργία χαρτών-υπόβαθρων
Δημιουργία και επεξεργασία αρχείων εργασιών 
(job �les)
Διαφορική Διόρθωση δορυφορικών δεδομένων
Απεικόνιση και επεξεργασία GIS δεδομένων
Εισαγωγή/Εξαγωγή αρχείων GIS: ESRI .SHP, 
MapInfo .MIF, και Autodesk .DXF 
(εισαγωγή/εξαγωγή) και .CSV (εξαγωγή)

Υποστήριξη γλωσσών
Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ισπανικά, 
Πορτογαλικά, Ρωσικά, Κινέζικα, Γιαπωνέζικα

Απαιτήσεις Συστήματος

Windows 2000 / XP / Vista
Επεξεργαστής Pentium 133 ή ανώτερος
Τουλάχιστον 64MB RAM (128MB προτεινόμενα)
200 ΜΒ ελεύθερος χώρος στο σκληρό δίσκο 
για την εγκατάσταση

Προαιρετικά modules
GPSDi�erential Module για post-processing
Software Development Kit (SDK) και GPS 
Application Programming Interface (API)(4)

(3) Συμβατό με ένα συγκεκριμένο USB Wi-Fi παρελκόμενο (το USR805421 της US Robotics)
(4) Μόνο για SW Integrators
(5) Όταν έχει εγκριθεί σχετική συμφωνία για το λογισμικό

(2) Με την προϋπόθεση να συλλέγονται raw data από την εξωτερική κεραία και το GPSDi�erential Module

(1) Η ακρίβεια προϋποθέτει ανοιχτό ουρανό με SVs>5 και PDOP<4 
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