BIBLIOTEKI I NARZĘDZIA

Przetwarzanie i analiza danych
obserwacji Ziemi w Pythonie
Mamy szczęście programować w czasach, w których dostęp do wielkich zbiorów
danych jest łatwiejszy niż kiedykolwiek wcześniej. A bardzo duże ilości danych
otwierają wiele ścieżek, czy to indywidualnej, naukowej kariery, czy biznesowych
możliwości. Wśród zbiorów dostępnych dla początkujących analityków danych
wyróżniają się dane z sieci społecznościowych, z akcji użytkowników na stronach
internetowych albo z systemów Internetu rzeczy, czyli sieci sensorów. Istnieją
jednak jeszcze inne źródła informacji, które są godne uwagi. Są ogólnodostępne,
darmowe, mają wysoką jakość i na ich podstawie startupy rosną jak grzyby po
deszczu. Mowa tutaj o danych z satelitów obserwacji Ziemi.
GDZIE I PO CO WYKORZYSTUJEMY
DANE OBSERWACJI ZIEMI?
Oczywistymi beneficjentami zobrazowań satelitarnych są sektory
wojskowy i naukowy, więc pominiemy je w dalszych rozważaniach.
Skupimy się na komercyjnych aplikacjach, gdzie wyróżnić można
kilka nisz rynkowych, które mocno polegają na wykorzystywaniu
zdjęć wykonywanych z orbity. Po pierwsze: rolnictwo. Monitoring
upraw i chorób roślin, określenie optymalnego poziomu nawożenia roślin, analiza nawodnienia – to podstawowe tematy z kręgu
zainteresowań rolników i wszystkie można zrealizować za pomocą
zobrazowań satelitarnych (choć aktualnie warto wspomóc się monitoringiem z dronów, ze względu na znacznie lepszą rozdzielczość
przestrzenną). Po drugie: zarządzanie kryzysowe, czyli detekcja pożarów, rejonów zagrożonych osunięciami, obszarów zalewowych.
Po trzecie: złożone analizy przestrzenne wspomagające decyzje
biznesowe w rynkach ubezpieczeniowym, transportowym, wydobywczym, turystycznym i sprzedaży detalicznej, często łączenie informacji z rastrów z innymi typami danych, aby przewidywać ceny
ropy albo określić plony zboża i spodziewane ceny produktów roślinnych w następnym sezonie. Po czwarte: aplikacje dla masowego odbiorcy, gdzie zdjęcia satelitarne przedstawiane są w formacie
RGB jako „podkładka” pod inne dane (jak na przykład widok satelitarny w Google Maps) albo bezpośrednio przedstawiające cenne
informacje, np.: w aplikacjach meteorologicznych, aplikacjach turystycznych, aplikacjach przedstawiających zanieczyszczenie powietrza w postaci quasi-ciągłej na dużym obszarze (w przeciwieństwie do danych z pojedynczych czujników pomiarowych, które
zbierane są punktowo).

DANE OBSERWACJI ZIEMI – SKĄD JE
POZYSKAĆ?
Znając potencjał ukryty w tych danych, możemy przejść już do
praktyki, czyli miejsc w sieci, skąd możemy za darmo pobrać dane
satelitarne dobrej rozdzielczości. Są dwa główne portale, które
wspomagają manualne, jak i zautomatyzowane pobieranie danych. Ze względu na to, że artykuł jest kierowany do osób, które nigdy wcześniej nie miały do czynienia z takimi danymi, nie będziemy zajmować się API. Jest ono potrzebne w sytuacji, kiedy wiemy:
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»» jak przetwarzać dane satelitarne,
»» po co je przetwarzamy,
»» jakie mogą być problemy związane z jakością tych danych.
Część odpowiedzi przedstawiono w tym artykule.
Dwa główne miejsca w sieci, z których warto skorzystać w celu pobrania takich danych to Copernicus Open Access Hub oraz EarthExplorer.

Copernicus Open Access Hub
Pod adresem https://scihub.copernicus.eu/ możemy dostać się do
europejskiego systemu udostępniania danych z satelitów Sentinel 1,
Sentinel 2 i Sentinel 3. W tym artykule nie będziemy obrabiać zdjęć
z satelitów Sentinel, ale sposób pracy z obrazami z satelity Sentinel
2 jest bardzo podobny do przetwarzania danych satelitów z serii
Landsat, więc warto wspomnieć o tym zbiorze. Tym bardziej że jest
darmowy a jego rozdzielczość przestrzenna spełnia wymagania
stawiane przed dużą grupą aplikacji.

EarthExplorer
Poczynając od tego akapitu, proponuję podążać za artykułem krok
po kroku, ponieważ od razu ściągniemy dane potrzebne do dalszej
analizy. Na początku przechodzimy pod adres: https://earthexplorer.usgs.gov/ i rejestrujemy się na portalu za pomocą przycisku
Register po prawej stronie. Po rejestracji logujemy się w systemie
za pomocą przycisku Login. Po zalogowaniu znowu jesteśmy na
stronie głównej, z mapą po prawej i z polami wyboru danych po
lewej stronie. Krok po kroku przejdziemy przez proces pobierania
danych, które będą używane w tym artykule:

Zakładka Search Criteria
1. Address/Place -> wpisujemy „Kraków” i klikamy na przycisk
„Show”, po czym z tabeli, która wyświetli się poniżej, wybieramy pozycję z polskim Krakowem w roli głównej. Na mapie po
prawej powinien pojawić się wskaźnik, a w polu współrzędnych dokładny adres przestrzenny Krakowa.
2. Date Range:
ǿǿ Search months -> zaznaczamy: June, July, August,
September

Zamów "Programistę" w prenumeracie >>

