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Мета

Платформа PONTOS має на меті: 

● забезпечити операційну платформу, що включає різні інструменти

для спільноти користувачів у вигляді доступних та простих у 

користуванні онлайн-сервісів

● Надати підтримки та посилити екологічний моніторинг в районі

басейну Чорного моря за допомогою продуктів Дистанційного

Зондування Землі (ДЗЗ), отриманих з супутників спостереження за 

Землею, повітряних та наземних джерел



Послуги

● Легке виробництво мап за супутниковими даними: PONTOS 

Data Cube

● Підтримка менеджменту повітряних та польових (in-situ) 

даних: PONTOS Web Application

● Комбінування інформації, що вже існує у вигляді мап

(наприклад, Copernicus services): PONTOS WebGIS

 Надається з інструкціями з використання



PONTOS Data Cube був реалізований щоб дати кінцевим 

користувачам можливість зручних:

 досліджень

 менеджменту

 аналізу

 візуалізації

даних, готових для аналізу (Analysis Ready Data, ARD) від
прольотів супутників для кожного пілотного району

PONTOS Data Cube 



Культура… …stack… …використання.

Data cubes – це набори 

багатовимірних (просторових 

та часових) даних, що можуть 

бути представлені, як низка  

просторово узгоджених 

растрових шарів (stacks).

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



PONTOS Data Cube спрямований на вирішення потреб 

користувачів даних Дистанційного Зондування Землі (ДЗЗ): 

 Містить великий об’єм готових для аналізу супутникових даних ДЗЗ 

для мінімізації складності та економії часу,

 Зменшує час та спеціалізовані знання, необхідні для доступу, пошуку і 

обробки супутникових даних,

 Включає інструменти, що можуть використовуватись для виконання 

початкового аналізу,

 Не потребує наявності обчислювальної інфраструктури у кінцевого 

користувача



PONTOS Data Cube 



Інструменти

Земля Вода Загальні

o Урбанізація
o Спектральні індекси
o Спектральні аномалії
o Фракційне покриття

o Хмарність
o Мозаїка на вибір

PONTOS

o Знаходження води
o Якість води – загальна 

зважена речовина
(TSM)

o Зміни берегової лінії

o Інші інструменти будуть розроблені після оцінок
PONTOS



Супутникові дані

Наразі, PONTOS Data Cube включає численні 

мультиспектральні космічні продукти у формі 

наборів супутникових даних ARD:

 Landsat 5, 7 & 8 знімки другого рівня обробки 

з колекції USGS з просторової роздільної 

здатністю – 30,5 м для періоду з 1984 по 

теперішній час

Вірменія

Грузія

Греція

Україна

 Sentinel-2 знімки другого рівня обробки для 

періоду з 2015 по теперішній час



Як це працює

1. Ввести логін 2. Вибрати 
інструмент

3. Вибрати 
пілотний район

4. Вибрати 
супутник, суб-

район і проміжок 
часу для 

виконання аналізу



Як це працює

5. Подати 
пошуковий запит

6. Результат

7. Пошук 
результатів

8. Завантаження 
результатів



PONTOS Web Application був створений для того, щоб 

інтегрувати його в платформу PONTOS для управління і 

аналізу даних, що будуть створені протягом проекту –

повітряних та польових (in-situ).

Цей веб додаток працюватиме додатково до PONTOS Data 

Cube та PONTOS WebGIS.

PONTOS Web Application



ІНСТРУМЕНТИ

 Менеджмент існуючих повітряних даних

 Менеджмент існуючих експедиційних даних

 Дані, завантажені кінцевими користувачами



1) Менеджмент існуючих повітряних даних

o Розрахунок спектральних індексів

o Можливість візуалізації даних

o Завантаження вихідних даних в 

форматі .png або GeoTIFF



2) Менеджмент існуючих експедиційних даних

o Створення графіків

o Екстрагування описової статистики з низок 

даних (напр.: середнє, макс., мін., стандартне 

відхилення, 25 та 75 % персентилі)

o Завантаження вихідних даних у форматі .csv



3) Завантаження даних від кінцевих користувачів

• Підтримка завантаження експедиційних та 

повітряних даних

• Екстрагування описової статистики з низок 

даних (напр.: середнє, макс., мін., 

стандартне відхилення, 25 та 75 % 

персентилі)

• Експортування результатів

• Візуалізація повітряних даних

• Розрахунок спектральних індексів



Як це працює

1. Ввести логін 2. Обрати 
інструмент

3. Вибрати 
пілотний район

4. Вибрати 
параметри 
відповідно 
обраному 

інструменту

Airborne data

In-situ data



Як це працює

5. Експорт результатів 6. Звантажити 
результати

Повітряні дані

Експедиційні дані

Повітряні дані

Експедиційні дані



 PONTOS WebGIS –це веб-сторінка, розроблена для 
інтерактивної візуалізації просторових даних, зібраних 
проектом PONTOS і організованих у спільну просторову 
інфраструктуру. 

 Система поєднує принципи та інструменти 
Геоінформаційних Систем (GIS) і прагне гармонізувати 
відносно великі та багатовимірні низки даних, зібраних в 
ході проекту PONTOS. 

PONTOS WebGIS



PONTOS WebGIS підтримує візуалізацію даних щодо: 

• Топографії та батиметрії

• Річкової мережі

• Землекористування

• Поведінки береговій смуги

• Солоності і температури води

• Рівня моря, течій, хвиль

• Морської трави

• Швидкості та напрямку вітру



PONTOS WebGIS

• Візуалізація 
топографії
узбережжя 
Чорного 
моря.

• Інтерактивна 
візуалізація 
значень



• Візуалізація 
батиметрії 
Чорного 
моря.

• Інтерактивна 
візуалізація 
значень

PONTOS WebGIS



• Візуалізація 
річкової
мережі

• Візуалізація 
часових 
серій стоку 
ріки Дністер

PONTOS WebGIS



• Візуалізація 
землекорист
ування

PONTOS WebGIS



• Візуалізація 
поведінки
береговій 
смуги
Чорного 
моря.

• Інтерактивна 
візуалізація 
значень

PONTOS WebGIS



• Візуалізація 
температури 
води
Чорного 
моря на 
різних 
глибинах.

• Інтерактивна 
візуалізація 
значень

PONTOS WebGIS



• Візуалізація 
солоності
води 
Чорного 
моря на 
різних 
глибинах.

• Інтерактивна 
візуалізація 
значень

PONTOS WebGIS



• Візуалізація 
рівневої
поверхні 
Чорного 
моря.

• Інтерактивна 
візуалізація 
значень

PONTOS WebGIS



• Візуалізація 
швидкості та 
напрямку 
течій 
Чорного 
моря.

• Інтерактивна 
візуалізація 
значень

PONTOS WebGIS



• Візуалізація 
висоти та 
напрямку 
хвиль 
Чорного 
моря.

• Інтерактивна 
візуалізація 
значень

PONTOS WebGIS



• Візуалізація 
морскої
трави у 
Чорному 
морі.

• Інтерактивна 
візуалізація 
значень

PONTOS WebGIS



• Візуалізація 
швидкості та 
напрямку 
вітру над 
Чорним 
морем.

• Інтерактивна 
візуалізація 
значень

• Метеозведен
ня

PONTOS WebGIS



PONTOS

Практичний тур


