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ՊՈՆՏՈՍ պլատֆորմի նպատակներն են՝

• տրամադրել օպերատիվ պլատֆորմ, որն ընդգրկում է տարբեր գործիքներ՝ 

օգտագործողների համար մատչելի և հասանելի առցանց ծառայությունների 

տեսքով

• աջակցել և ընդլայնել Սևծովյան ավազանում շրջակա միջավայրի 

մոնիթորինգին՝ արբանյակային, օդային և այլ աղբյուրներից ստացված Երկրի 

դիտարկման տվյալների օգտագործմամբ



Ծառայությունները

Քարտեզների 

ստացում 

արբանյակային 
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Օդային և դաշտային

տվյալների

կառավարման

աջակցություն

Արդեն իսկ առկա

տվյալների համադրում

(օրինակ՝ Կոպերնիկուսի

ծառայությունները)



1. PONTOS Data Cube
PONTOS Data Cube-ը ստեղծվել է, որպեսզի հնարավորություն ընձեռվի 

հեշտությամբ

Ուսումնասիրել                  Կառավարել 

Վերլուծել                           Վիզուալիզացնել

վերլուծության համար պատրաստի արբանյակային տվյալները՝ 

յուրաքանչյուր պիլոտային տարածքի համար:  

Օգտագործման համար հատուկ գիտելիքներ չեն պահանջվում:



PONTOS Data Cube

Data Cube-ը դա տարբեր 

ժամանակային շարքի և 

տարածական տվյալների 

համադրում է:

Source: Swiss Data Cube, Giuliani, G., Chatenoux, B., De Bono, A., Rodila, 
D., Richard, J. P., Allenbach, K., Dao, H., & Peduzzi, P.



PONTOS Data Cube-ը նպատակաուղղված է արբանյակային տվյալներից  

օգտվողների որոշ հիմնարար կարիքների լուծմանը.

• այն պարունակում է մեծ քանակությամբ պատրաստի օգտագործման համար 

արբանյակային տվյալներ, որպեսզի նվազագույնի հասցվի դրանց նախնական մշակման 

ժամանակն ու բարդությունը

• նվազագույնի է հասցնում մասնագիտական գիտելիքների առկայությունը, որոնք 

անհրաժեշտ են արբանյակային տվյալների ստացման, ուսումնասիրման և մշակման 

համար

• ներառում է գործիքներ, որոնք կարող են օգտագործվել վերլուծություն կատարելու 

համար

• չի պահանջում համակարգչային ենթակառուցվածքի առկայություն վերջնական 

օգտագործողի կողմից



Կիրառությունները

Land Water General

Ուրբանիզացում

Սպեկտրալ ինդեքսներ

Սպեկտրալ անոմալիա

Fractional cover

Ջրային տարածքներ

Ջրի որակ (TSM)

Ափագծի փոփոխություն

Ամպամածություն

Մոզաիկաներ

PONTOS

Լրացուցիչ կիրառություններ կմշակվեն ՊՈՆՏՈՍ-ի հետազոտությունների միջոցով



Արբանյակային տվյալները

Ներկայումս PONTOS Data Cube-ն իր մեջ ներառում 

է բազմաթիվ արբանյակային տվյակներ՝ 

վերլուծության համար պատրաստի (Analysis Ready 

Data) տվյալների շտեմարանների տեսքով:

Landsat 5, 7 & 8 USGS Collection 1 Higher Level SR 

scenes (Level 2) in a spatial resolution of 30m for 

the time range 1984 to present

Sentinel-2 Level-2A scenes for the time range 2015 

to present are being ingested in PONTOS Data Cube



Ինչպե՞ս է աշխատում

2. Select 
application

3. Select pilot 
area

4. Select satellite, 
sub-area and time 
range to perform 

analysis

1. Login



Ինչպե՞ս է աշխատում

6. Result

7. Search the 
result

8. Download result

5. Submit query

Այն նաև հասանելի կլինի ծրագրի անդամ երկրների լեզուներով



2. PONTOS Web Application

PONTOS Web Application-ը ստեղծվել է PONTOS պլատֆորմի մեջ ինտեգրվելու 

համար, որպեսզի կառավարի և վերլուծի այն տվյալները, որոնք կստեղծվեն 

ծրագրի ընթացքում, ինչպիսիք են օրինակ՝ անօդաչու սարքերից ստացված 

տվյալները, դաշտային աշխատանքների ընթացքում հավաքված տվյալները:

PONTOS web application-ը աշխատելու է որպես լրացում PONTOS Data Cube-ին և

PONTOS WebGIS-ին:



Գործիքները

▪ Գոյություն ունեցող օդային տվյալների կառավարում

▪ Գոյություն ունեցող դաշտային տվյալների կառավարում

▪ Տվյալների վերբեռնում գործիքներից օգտվողների կողմից



Գործիքները

Գոյություն ունեցող օդային տվյալների 

կառավարում

• Spectral indices calculation 

• Data visualisation ability 

• Output downloading in .png or 

GeoTIFF format



Գործիքները

Գոյություն ունեցող դաշտային 

տվյալների կառավարում

• Generation of graphs

• Extraction of descriptive statistics regarding 

the dataset (e.g., mean, max, min, 

variance, standard deviation, 25th 

percentile, 75th percentile)

• Output downloading in .csv format



Գործիքները

Տվյալների վերբեռնում գործիքներից 

օգտվողների կողմից

• Supports in-situ and airborne data uploads 

• Extraction of descriptive statistics regarding the 

dataset (e.g., mean, max, min, variance, 

standard deviation, 25th percentile, 75th 

percentile)

• Export outputs

• Airborne data visualisation

• Spectral indices calculation



Ինչպե՞ս է աշխատում

1. Login 2. Select tool 

3. Select pilot 
area

4. Select 
parameters 

according to the 
selected tool

Airborne data

In-situ data



Ինչպե՞ս է աշխատում

5. Export result 6. Download result

Airborne data

In-situ data

Airborne data

In-situ data

Այն նաև հասանելի կլինի ծրագրի անդամ երկրների լեզուներով



PONTOS WebGIS Service
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PONTOS WebGIS

• PONTOS WebGIS-ը ծառայություն է, որը մշակվել է ծրագրի ընթացքում 

հավաքված տվյալների ինտերակտիվ վիզուալիզացման համար, որը կունենա 

ընդհանուր տարածական ենթակառուցվածք:

• Այն համատեղում է Աշխարհագրական տեղեկատվական համակարգերի (GIS) 

սկզբունքներն ու գործիքները` նպատակ ունենալով ներդաշնակեցնել 

ՊՈՆՏՈՍ ծրագրի ընթացքում հավաքված համեմատաբար մեծ տվյալների 

բազաները:



PONTOS WebGIS
PONTOS WebGIS միջոցով հնարավոր կլինի վիզուալիզացնել հետևյալ տվյալները՝ 

• Քլորոֆիլի կոնցենտրացիա,

• Հողօգտագործում, 

• Ջրի աղիության և ջերմաստիճան, 

• Հիդրոլոգիական տվյալներ, 

• Եղանակային տվյալներ, 

• Տեղագրական քարտեզ



Քլորոֆիլի կոնցենտրացիայի վիզուալիզացիա (Թրակիա)



Ջրի աղիության և ջերմաստիճանի վիզուալիզացիա (Թրակիա)



Օվկիանոսային հոսանքների վիզուալիզացիա (Թրակիա)



Տեղագրական քարտեզ



Նեստոս գետի ծախսի փոփոխությունների վիզուալիզացիա



Նեստոս գետի Հողօգտագործման քարտեզ



Նեստոս գետի շրջակայքում քամում տվյալների վիզուալիզացիա



E-mail: pontos@aua.am

Website: pontos-eu.aua.am


