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SNAP-რას წარმოადგენს?
ღია კოდის 
აპლიკაცია

• ღია კოდის, მოქნილი სამეცნიერო ინსტრუმენტების
        აპლიკაცია
• Sentinel მონაცემთა ექსპლუატაციის სპეციფიკური
        უზრუნველყოფა

• მულტი მისია :

– Sentinel-1/2/3

– Envisat, MODIS, SeaWIFS, …

– AVHRR, SMOS, Chris-PROBA, SPOT VGT, …

– LANDSAT, RapidEye, SPOT

– Generic formats : NetCDF, GeoTIFF, HDF…

• მოდულური და გაფართოებადი
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SNAP-არქიტექტურა
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SNAP-ძირითადი მახასიათებლები

• საერთო არქიტექტურა და მონაცემთა მოდელი ყველა ინსტრუმენტისთვის
• გიგა პიქსელიანი გამოსახულების სწრაფი ჩვენება და ნავიგაცია
• სქემატური მოდელირების პლატფორმა (GPF)

• შრეების გაფართოებული მენეჯმენტი საშუალებას გაძლევთ დაამატოთ და მანიპულირება მოახდინოთ 

როგორც სხვადასხვა სპექტრალური  ბანდების ასევე გამოსახულებების WMS სერვერებიდან ან ESRI 

ფორმატის ფაილები
• მოქნილი სპექ. არხების არითმეტიკა, მათემატიკური ფორმულების გამოყენებით
• რუკების ზუსტი რეპროექცირება და ორთო-გასწორება
• გეოკოდირება და გამოსახულების გასწორება საყრდენი-საკონტროლო წერტილების გამოყენებით 

• SRTM DEM ავტომატური გადმოტვირთვა და გამოსახულების ფილების შერჩევა
• მრავალბირთვიანი პროცესორის მხარდაჭერა
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SNAP-მომხმარებელი
• SNAP-ის გვერდია: step.esa.int

        – გადმოტვირთეთ: http://step.esa.int/main/download/

        – დასვით კითხვები, განიხილეთ საკითხები, რომელიც დაკავშირებულია SNAP- თან ან     Sentinel- 

თან: http://forum.step.esa.int

        – გაკვეთილები, ახალი ამბები, ბმულები, დაკავშირებული
 პროგრამული უზრუნველყოფასთან, ...
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SNAP-S2 გამოსახულებების ჩამოტვირთვა
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SNAP-S2 გამოსახულებების ჩამოტვირთვა
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SNAP-S2 გამოსახულებების გადმოტვირთვა

გახსენით Sentinel 2 პროდუქტი:

S2A_MSIL1C_20210921T075621_N0301_R035_T37TGG_20210921T085938.SAFE

S2A_MSIL2A_20210921T075621_N9999_R035_T37TGG_20210929T110042.SAFE      

იხილეთ პროდუქტის შინაარსი

• მეტამონაცემები
• ვექტორული მონაცემები
• არხები
• მასკა
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გამოსახულების ანალიზი

გახსენით გამოსახულება
• RGB კომპოზიტის ჩვენება: მარჯვენა ღილაკით 

პროდუქტზე, აირჩიეთ პროფილი
• ფილების ფანჯარა
• მეტამონაცემები
• გამოიყენეთ ნავიგაციის ხედი ორივე
 ფანჯარის გადაბმით
• ხედის დონე: პირამიდები
• შრეების დამატება
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S2 პროდუქტის დამუშავება: მცენარეულობა
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წინასწარი დამუშავება

• ატმოსფერული კორექცია
• რესამფლინგი
• საბსეტი
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ზოგადი კონცეფცია

Spectral signature

• წარმოადგენს თანაფარდობას დაცემულ და არეკლილ გამოსხივებას შორის გამოთვლილს ობიექტიდან 

კონკრეტული ტალღის დიაპაზონში..

• ყველა ობიექტს (მასალას) გააჩნია უნიკალური სიგნატურა ანუ ხელწერა, ამიტომ ის შესაძლებელია 

გამოყენებულ იქნას გამოსახულების კლასიფიკაციისთვის

რადიომეტრული ინდექსები
• ინფორმაციის განახლების მოსახერხებელი გზა
• მცენარეულობის განსაკუთრებული სპექტრული თვისებების გამოყენება
• კომბინაციების პოტენციურად შეუზღუდავი რაოდენობა
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NDVI (ნორმალიზებული სხვაობის ვეგეტაციური ინდექსი) 
• მცენარეულობის სპექტრული სიგნატურა გვიჩვენებს ასახვის დონის მკვეთრ ზრდას 0,7 მიკრონზე. ამრიგად რაც 

უფრო აქტიურია მცენარეების ქლოროფილი, იმდენად მეტი იქნება სპექტრული ანარეკლის მნიშვნელობები.

• NDVI საშუალებით იზომება ფოტოსინთეზური აქტივობა რაც მტკიცედ არის კორელაციაში მცენარეულობის 

სიმჭიდროვესთან და სიჯანსაღესთან.
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ვეგატაციური ინდექსების გამოთვლა

• BandMaths– ის მეშვებით
• მცენარეული რადიომეტრიული მაჩვენებლების
 მეშვეობით:



Copernicus

ბიოფიზიკური პარამეტრები

▪ ბიომასისა და საკვები აზოტის აბსოლუტური რაოდენობრივი განსაზღვრა, სხვადასხვა ინდიკატორების 

გაანგარიშებით:

✔ fCover - მცენარეული საფარის წილობრივი მოდელი
✔ FAPAR - აბსორბირებული ფოტოსინთეზურად აქტიური  გამოსხივების ფრაქციის მოდელი
✔ LAI - ფოთლის ფართობის ინდექსი
✔ CAB - ქლოროფილის შემცველობის მოდელი

▪ დაკვირვების პირობებისგან დამოუკიდებელი და სანდო პროდუქცია
▪  დამუშავების კომპლექსური ალგორითმები
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ფოთლის ფართობის ინდექსის(LAI)გამოთვლა SNAP-ში

▪ ბიოფიზიკური პროცესორი
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მადლობა ყურადღებისთვის!


