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GBI 6.3.5 Add-on Street Smart

Inhoudsopgave

Inleiding
Deze handleiding is opgesteld voor gebruikers van GBIdesktop 6.3.5. De handleiding geeft gebruikers inzicht in
de functionaliteiten van deze applicatie en hoe ze kunnen worden gebruikt. Voor GBI 6 zijn verschillende addons beschikbaar. Dit zijn extra functionaliteiten die bij een specifieke taak kunnen worden gebruikt. Deze
handleiding beschrijft de add-on Street Smart. Er zijn ook handleidingen beschikbaar voor onder andere
GBIdesktop en GBIonline.
Mochten er na het lezen van deze handleiding nog vragen zijn dan kunnen deze tijdens kantoortijden (08.00 ‐
17.00 uur) worden gesteld aan de GBIservicedesk. Onze medewerkers van GBIservicedesk helpen je graag
verder. Ook opmerkingen over deze handleiding horen wij graag.
GBIservicedesk
Telefoonnummer: 0513 634 4444
E‐mail: support@gbiservicedesk.zendesk.com
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Inleiding

1. Street Smart
1.1 Inleiding en achtergrond
De add-on Street Smart verzorgt de koppeling tussen GBI en Street Smart van CycloMedia. Street Smart is de
opvolger van Globespotter, en is een interactieve webviewer waarmee een gebruiker Cyclorama’s, luchtfoto’s
(LuchtfotoNL) en oblieke foto’s (NederlandObliek) kan bekijken.
Behalve het bekijken van verschillend beeldmateriaal kunnen tevens diverse metingen worden gedaan en
kunnen historische beelden van één meetpunt worden opgevraagd.
Zo kunnen de beelden van CycloMedia rechtstreeks vanuit een GBI-project worden benaderd. Dit geeft een
beheerder de mogelijkheid om situaties in de buitenruimte te analyseren en te controleren ten opzichte van
zijn in GBI aanwezige objecten.
Dit biedt de volgende mogelijkheden:
• Inventariseren van objecten in GBI aan de hand van Cyclorama’s;
• Controleren van de locatie van objecten aan de hand van Cyclorama’s;
• Opmeten van objecten in GBI met behulp van Cyclorama’s;
• Inzien van de historie van een deel van de buitenruimte.

1.2 Voorwaarden inrichting, instellen add-on
Om met de add-on Street Smart te kunnen werken, is een licentie nodig voor Street Smart. Deze licentie is
verkrijgbaar via CycloMedia. Voor meer informatie, zie: https://www.cyclomedia.com/nl/software-endiensten/streetsmart.
De verstrekte gebruikersgegevens moeten worden ingevuld in het Instellingenmenu van GBI. Ga naar het
Applicatiemenu van GBI om het
Instellingenmenu te bereiken. De instellingen van de add-on zijn te
vinden onder het kopje Add-on instellingen, CycloMedia | Street Smart.
Vul hier de volgende onderdelen in:
• Atlas URL – Dit is de link naar de webserver van Street Smart van CycloMedia. Deze is in principe voor
alle klanten hetzelfde.
• API sleutel – Dit is een door CycloMedia gegenereerde sleutel die nodig is om de koppeling te leggen
met de Cyclorama’s, luchtfoto’s en oblieke foto’s.
• Gebruikersnaam en wachtwoord – Deze worden door CycloMedia verstrekt bij een licentie Street
Smart.
• Projectie – Kies hier de gebruikte kaartprojectie voor het eventueel (her)projecteren van de
meetpunten. De meest gebruikte kaartprojectie in Nederland is Amersfoort, 28992.
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Zie de onderstaande schermafdruk:

Naast het invullen van de juiste gegevens om verbinding te maken met de gegevens van CycloMedia is het
mogelijk om de kleur en transparantie van de meetpunten en de kijkhoek aan te passen. Kies hier voor beide
onderdelen een gewenste kleur en transparantie (0-100, waarbij 0 niet transparant en 100 volledig transparant
is).
Klik op Ok om de instellingen op te slaan en het Instellingenmenu te sluiten.
Let op: het aanbod aan waarnemingen, luchtfoto’s en oblieke foto’s kan per gemeente verschillen.

1.3 Bekijken van Cyclorama waarnemingen
De add-on Street Smart is in GBI beschikbaar als een apart tabblad. Dit tabblad is te vinden onder het kopje
Add-ons (zie onderstaande schermafdruk):

Met de knop
Waarnemingen worden de meetpunten van CycloMedia op de kaart getoond. Hiervoor
wordt een apart legenda-item aangemaakt, genaamd Waarnemingen. Vervolgens worden in de kaart de
waarnemingen gepresenteerd als punten-sporen op de weg. Elk punt stelt een Cyclorama-waarneming voor.
De schermafdruk op de volgende pagina geeft dit weer.
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Let op: De waarnemingen worden standaard pas als punten op de kaart
gepresenteerd vanaf zoomlevel 20 (1:3500). Zoom dus verder in als de
punten nog niet zichtbaar zijn.
Voer de volgende stappen uit om een Waarneming in GBI te bekijken:
1. Selecteer het legenda-item Waarnemingen in de legenda. Dit wordt
de actieve werklaag.
2.

Klik op de knop

Paspoort in het tabblad Kaart.

3. Klik op de knop
Weergeven in het add-on-tabblad Street
Smart. Er wordt nu een apart venster geopend waarin straks de
waarneming wordt getoond.
4.
5.

Klik in de kaart op het punt van de waarneming waarvan de Cyclorama moet worden bekeken.
De Cyclorama verschijnt nu in het bij 3. geopende venster.
Net als de vensters Paspoort, Lijstoverzicht en Legenda is het mogelijk om dit venster te docken aan
de linker- of rechterzijde van het scherm. Het venster kan ook op een tweede scherm worden
getoond.

1.4 Interface Street Smart

De afbeelding linksboven toont de interface van Street Smart. Klik met de linkermuisknop in de afbeelding en
sleep de afbeelding in de gewenste richting om het volledige Cyclorama in alle richtingen te bekijken. Het beeld
draait dan automatisch mee.
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Met behulp van de knoppen
Zoom in en
Zoom out is het mogelijk om in en uit te zoomen binnen
het Cyclorama. In plaats van deze knoppen kan ook het scrollwieltje van de muis worden gebruikt.
Om te weten in welke richting het Cyclorama gedraaid wordt, wordt de kijkrichting op de kaart (dus niet in het
venster) als een driehoek/kegel op de kaart gepresenteerd. Zie hiervoor de schermafdruk rechtsboven.
Daarnaast worden de verschillende waarnemingspunten ook als blauwe stippen in het Cyclorama zelf getoond.
Klik op een van de opvolgende of voorafgaande stippen in het Cyclorama om één van deze beelden te bekijken.

Binnen het venster Street Smart is een aantal functies beschikbaar. Deze functies worden rechtstreeks vanuit
Street Smart/CycloMedia opgehaald, en zijn niet door DataQuint ontwikkeld.
•

Time Travel (Historische beelden bekijken)
De opnamedatum van het Cyclorama wordt linksboven in beeld getoond. Daarnaast is het mogelijk om
eerdere opnames te bekijken. Klik hiervoor op de knop
Time Travel, links
van de opnamedatum. Er verschijnt een tijdlijn waarbij de verschillende
historische waarnemingen als punten worden weergegeven. Klik op één van de
punten om een voorbeeld te openen van dat beeld. Klik op het voorbeeld om
het Cyclorama zelf te laden.

•

Overlays
Linksonder in het menu bevindt zich de knop
Overlays. Met deze knop
kunnen eventuele extra lagen binnen het Cycloramabeeld aan of uit worden gezet. Vink de laag aan of
uit om deze aan of uit te zetten.

•

Open beeldinformatie
De knop
Open beeldinformatie toont informatie over het geopende Cyclorama of de luchtfoto.
Binnen deze functie zijn drie tabbladen beschikbaar, namelijk ALGEMEEN, LOCATIE en PRECISIE. Hierin
worden de technische gegevens van het beeld getoond, zoals locatie, (camera)hoogte en locatieafwijkingen.

•

Download huidig Cyclorama-beeld
Het is mogelijk om het huidige beeld van een Cyclorama of een luchtfoto als afbeelding te
downloaden. Klik hiervoor op de knop
Download huidig Cyclorama-beeld. Geef in het Save Filevenster de afbeelding een bestandsnaam en kies een locatie waar deze moet worden opgeslagen. Klik
op Opslaan om de afbeelding als PNG-bestand op te slaan.

1.5 Luchtfoto’s en oblieke foto’s bekijken
Naast het bekijken van Cyclorama’s biedt Street Smart de mogelijkheid om oblieke (diagonaal ingevlogen)
luchtfoto’s te bekijken. Ten opzichte van een normale luchtfoto heeft een diagonaal ingevlogen luchtfoto als
voordeel dat de hoogtes van onder meer gebouwen, bomen en andere objecten beter inzichtelijk kunnen
worden gemaakt. Daarnaast zijn de zijden van een object hiermee beter zichtbaar.
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Klik op de knop
Toon obliekviewer om de oblieke foto’s te bekijken. Het Street Smart-scherm wordt
gesplitst in twee delen, waarbij in het onderste deel de diagonaal ingevlogen foto wordt getoond (zie de
schermafdruk op de volgende pagina).
Vanuit deze functie zijn ook de nadir-luchtfoto’s te benaderen.
Let op: de beschikbaarheid van diagonaal ingevlogen beeldmateriaal kan per meetpunt verschillen.

Binnen de obliekviewer kan een beeld vaak vanuit verschillende invalshoeken worden bekeken. Gebruik de
knop
Roteer beeld om de invalshoek een kwartslag te draaien. Deze knop bevindt zich aan zowel de
linker-, de rechter als aan de bovenzijde van het beeld. De kijkrichting op de kaart volgt de invalshoek van de
obliekviewer.

Gebruik de schakelknop
nadirbeelden (loodrecht luchtfoto).

onder in de obliekviewer om te schakelen tussen obliek-en

Net als bij de Cyclorama’s is Time Travel ook voor oblieke en nadir luchtfoto’s beschikbaar. De functionaliteit
hiervan is dezelfde als in de Cycloramaweergave. Ook de functies in- en uitzoomen, Downloaden en het
opvragen van Beeldinformatie werken hetzelfde als in de Cycloramaweergave.

1.6 Meten binnen Cyclorama’s
Binnen een Cyclorama is het mogelijk om een object op te meten. De apparatuur waarmee de Cyclorama’s zijn
ingewonnen, maakt namelijk niet alleen 360° beelden en bepaalt hiervan de positie, maar kan ook afstanden
bepalen tot nabijgelegen objecten.
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Klik in de Cycloramaweergave op de knop
een meting.

Beginnen met meten om te beginnen met het uitvoeren van

Op dit moment biedt CycloMedia de volgende meetmethodes aan:

Locatie

Afstand

Klik op een punt in het Cyclorama om hier de X-, Y- en Z-positie
(hoogte) van te bepalen.

Klik op twee of meer punten in de kaart om de afstand tussen deze
punten te bepalen. Daarnaast worden ook de hellingshoek (in graden)
en het hellingspercentage berekend. Wijzig de volgorde van de
punten zelf met de knoppen en .
Klik op
om een punt te verwijderen.

Oppervlak

Vorm met drie of meer punten in de kaart een polygoon om hiervan
de oppervlakte en de omtrek te bepalen.

Tips voor het meten:
• De afwijking (standaarddeviatie) van een gekozen meetpunt in het Cyclorama wordt aangegeven met
het teken σ. Een hogere waarde betekent een minder betrouwbare locatiebepaling.
• Voor een nauwkeurige locatiebepaling moeten er van een punt drie metingen beschikbaar zijn. Dit
wordt tijdens het meten onderin getoond. Hieronder is een voorbeeld weergegeven:
Het einde van de markering op deze weg is in drie
verschillende beelden terug te zien.
Als er minder dan drie metingen beschikbaar zijn,
verschijnt de melding
dat er te weinig observaties zijn.
Verwijder dan het gekozen punt en kies een nieuw punt.
Voor meer informatie over en hulp met Street Smart wordt verwezen naar de ondersteuningspagina van
CycloMedia: https://streetsmarthelp.cyclomedia.com/.

1.7 Functionaliteit binnen Online
De hierboven beschreven gebruikersfunctionaliteit is ook beschikbaar in GBIonline.
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