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BIBLIOTEKI I NARZĘDZIA

Artykuł powiązany jest z Data Science i stanowi pierwszy krok 
w automatycznej detekcji zjawisk zachodzących na powierzch-

ni i tuż pod powierzchnią… Morza Bałtyckiego. Przetworzone dane 
pozwolą na detekcję zakwitów sinic i określenie skali zjawiska. Nie 
jest to jeszcze uczenie maszynowe, ale po przerobieniu zebranego 
tu materiału czytelnik będzie mógł używać danych satelitarnych we 
własnych projektach Data Science.

Poruszany temat jest aktualny, bo Bałtyk jest morzem, którego 
średnia temperatura rośnie rokrocznie wraz z poziomem zanieczysz-
czeń, co stanowi doskonałe warunki bytowania dla glonów. Wydawać 
się może, że obserwacja zakwitów sinic służy jedynie zagadnieniom 
zdrowotnym, ale na temat można spojrzeć szerzej i umiejscowić go 
również w innym kontekście. Sinice potrzebują pożywki. Skąd ona 
bierze się w morzu? Transportowana jest rzekami, a do rzek spływa 
z pól. Czy można na tej podstawie estymować skalę wykorzystywa-
nia nawozów sztucznych? Idąc tym tropem dalej: detekcja sinic może 
stać się pierwszym elementem systemu służącego do odzyskiwania 
składników odżywczych z wody morskiej i ponownego ich wykorzy-
stania na polach uprawnych. Mam nadzieję, że ten prosty przykład 
pokazuje, że dane obserwacji Ziemi są danymi wielowymiarowymi 
i nie zawsze używamy ich bezpośrednio do obserwacji fotografowa-
nych obiektów, ale również pośrednio w dużych systemach anali-
tycznych. Na Rysunku 1 pokazano zakwit sinic z kosmosu w sposób, 
w jaki widziałby go człowiek.

WALKA O CZAS
Analizowanie danych satelitarnych ręcznie jest przydatne w procesie 
nauki albo gdy wymagana jest bardzo duża dokładność. Jednakże jest 
to czasochłonne zajęcie i w środowisku biznesowym należy unikać 
takiego podejścia. Zakładając, że należy sprawdzić 1000 scen dla 100 
różnych zbiorników wodnych w poszukiwaniu zakwitów sinic, moż-
na oszacować, że trzeba rozpakować 100 tysięcy folderów i przejrzeć 
w programie z interfejsem graficznym tyle samo zdjęć. Jeśli zaawan-
sowany pracownik zrobi to w 2 minuty na jeden zbiór danych, to daje 
ponad 3 tysiące godzin pracy.

W tym miejscu z pomocą przychodzą komputery, które wszystko 
zrobią szybciej, a pracownicy będą mogli zająć się bardziej skompliko-
wanymi zagadnieniami. Komputery nie zabiorą się za to same. Trzeba 
im pomóc, odpowiednio je instruując, co i jak robić. I tutaj wkracza-

ją inżynierowie danych. Jak zacząć i na co uważać – o tym jest ten 
artykuł. Na początku zajmiemy się małą serią czasową, która zawiera 
czternaście rekordów. Idea budowania systemów do automatycznego 
i półautomatycznego przetwarzania danych obserwacji Ziemi będzie 
podobna niezależnie od skali zbioru (dopóki zapewniono odpowied-
nią przestrzeń do przechowywania nieprzetworzonych danych).

WYMAGANIA I DANE
Zadanie przedstawione w artykule opiera się na danych obserwacji 
Ziemi pochodzących z satelity Landsat 8. Dane te można pobrać ze 
strony https://earthexplorer.usgs.gov/, a poszczególne kroki opisano 
w poprzednim artykule (Programista 03/2018). Należy przy tym pa-
miętać, że dane muszą pochodzić z satelity Landsat 8, a ich Path/Row 
to 190/22. Jednakże, ze względu na liczbę plików oraz ich wielkość, 
zamieściłem je również w przestrzeni OneDrive pod adresem: 
https://1drv.ms/f/s!Am2P7RFDOV6AcuGSByvBjRo-Wnk.

Data Science i obserwacje Ziemi: przygotowanie danych
Artykuł ten stanowi rozwinięcie artykułu „Przetwarzanie i analiza danych 
obserwacji Ziemi w Pythonie”, który ukazał się w numerze 3/2018 (70) maga-
zynu „Programista”. W tamtym artykule zajmowaliśmy się podstawami: po-
zyskiwaniem danych i ich eksploracją. Tym razem temat zostanie rozwinię-
ty o zagadnienia, z którymi zawsze mamy do czynienia przy przetwarzaniu 
danych satelitarnych: przekształceniami przestrzennego układu odniesienia 
i prawidłowym wyborem obszaru analizy oraz chmurami przysłaniającymi 
fragmenty obrazów.

Rysunek 1. Polska z kosmosu. Na Morzu Bałtyckim wyraźnie widać zielone skupiska sinic, 
które miały doskonałe warunki do rozwoju ze względu na bardzo ciepłe i suche lato roku 2018
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