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Teemad

�Mis ja milleks FME

�FME kasutusest TLPAS-s

�FME kogemused Stockholm´st ja 

töötoast



Mis on FME?!

�FME- Feature Manipulation Engine

� FME Desktop

� FME Server

� FME Cloud
Lingid:

Safe Software koduleht http://www.safe.com/

Webinarid http://www.safe.com/webinars/

Playground http://playground.fmeserver.com/getting-started/

Slideshare http://www.slideshare.net/SafeSoftware

FMEChannel http://www.youtube.com/user/FMEchannel

Demo http://demos.fmeserver.com/easytranslator/index.html

http://demos.fmeserver.com/easytranslator/index.html



Milleks on FME?!

http://www.safe.com/

Programmeerimisvabad automatiseeritud 

töövood!



Data transformation, data validation, self-serve,          

real-time, enterprise automatition, data migration

Maaregister TAR

Microsoft Access

•Nurgapunktide 
koodinaadid

Andmetöötlus

•Sidumine (dbf)

•Geomeetria 
genereerimine

•Kodeerimine

•Restruktureerimine

Andmete 
valideerimine ja 

sorteerimine

•Topoloogia

•„Prahi“ filtreerimine

Andmete 
uuendamine SDE-s

•Andmete võrdlus

•SDE uuendamine

SELF-serve – protsess käivitatakse serveris automaatselt kindla intervalli tagant

Teavitussüsteem- õnnestumisel/ebaõnnestumisel/logi/tulemus teavitus



GIS-st MKM-le vastavasse CADi
� Võimalikud klassifitseerimise alused

� Andmete sisuline tõlgendamine 

� Andmete geomeetria

GIS (nt ArcGis SDE feature

class)

• Geomeetria tüüp

• Atribuut 1(objektide 
jagunemine tüübi järgi)

• Atribuut 2 (objektide 
jagunemine tüüpide 
alamklassidesse)

• ……

CAD (nt Microstation DGN)

• Kiht

• Geomeetria tüüp

• Joone tüüp/punktobjekti 
nimi

• Joone 
jämedus/punktobjekti 
suurus

• värv

• ….



Punktobjektid



Data conversation, data transformation, real-

time, enterprise automatition, data migration, 

data sharing



FME igapäevatöös

� Konverteerimine andmeformaatide vahel

� Mittereeglipärased väljavõtted

� Andmetöötlus

� Integratsioon teistes programmides

� Topoloogia kontroll

� …



22. mai Stockholm

• Võõrustajad: Sweco ja Safe 
Software

(Safe Software Dean Hintz; Sweco Anton Sandström, Mårten 
Martinsson)

• Teemad:
�FME kasutamine erinevates 

valdkondades

�Andmete ja töövoogude 
integreerimine

�Andmete jagamine

• Päevakava http://www.sweco-

fme.com/fmesite/sites/default/files/W
orldTour2014_sthlm.pdf

• Presentatsioonid http://sweco-

fme.com/fmesite/node/38



A Perfect Pairing: FME and RapidEye

Imagery in La Rioja, Spain

Eesmärk- põllumajandusliku maa 
katvuse ja saagi seisukorra 
hindamine

Kasutusvaldkond- kaugseire
• NDVI (Normalized Difference Vegetation Index)

• TCARI (Transformed Chlorophyll Absorption in Reflectance Index)

• OSAVI (Optimized Soil Adjusted Vegetation Index)

Tööprotsesside optimeerimine, 
andmete ajakohasus, andmete 
jagamine ja koostöö avalike 
andmete haldajatega

GitHub 

Infot lisaks

http://blog.safe.com/2013/09
/a-perfect-pairing-fme-and-
rapideye-imagery-in-la-rioja-
spain/

Hispaania



FME Server and the Gävle Data 

Portal 

Teenus andmete 
tsentraliseerimiseks ja 
jagamiseks + 
toimingute jälgimine

Rootsi



3D-PDF, Sketchup , DWG 

Rootsi



Koordinaatide teisenduse teenus 

Rootsi



Jälgimissüsteem

Rootsi



Linear Referencing and Pipe Video with FME 

Eesmärk: Siduda 
ruumilised ja 
mitteruumilised andmed

Lahendus: FME ja 
lineaarne viitamine (LRM)-
andmekvaliteet ja video 
positsioneerimine

Tulemus:
�Andmed on lihtsasti 

ligipääsetavad

�Torustiku uurimine 
automatiseeritud korratav 
protsess

�Linn säästab raha

USA



Laser Scanning Roads and FME 

Ungari

Eesmärk- koguda ajakohast infot 

tänavate seisukorra kohta, et 

teostada operatiivset korrashoidu.

� MLS tööde planeerimine

� Andmestiku analüüs ja töötlus

� CAD-st GIS andmebaasi



Snow Plows, ArcGIS Online, an iPhone, and FME 

USA

Andmed reaalajas hõlbustavad teekonna planeerimist 

ja aitavad korraldada lumetõrjet.



Töötuba „Spetsialistilt spetsialistile“

�16.juuni 2014 TLPA-s

�Eesmärk vahetada kogemusi 

�Kui paljud kasutavad?

�Milleks kasutavad?

�Kust on õppinud?

� Jüri Lippus – FME International User Conference

(Kanada)

�Helen Prisk- FME World Tour 2014 (Rootsi)

�Praktiline töötuba?



Kokkuvõte

• Mitmekülgne funktsionaalsus-

konverteerimine, integreerimine, 

transformeerimine, valideerimine, erinevad 

teenused (WFS,WMS, data streaming…)

• Mugav kasutada- programmeerimisvaba, 

lihtne

• Efektiivne- masstöötlus, automatiseerimine, 

kiirus

• Märkamatu- nn BackOffice tööriist 



Tänan kuulamast!


