Система підтримки місцевих органів влади
в управлінні недержавними лісами

SAT4EST
Науково-дослідний проєкт, мета якого – розробити простий, інтуїтивно зрозумілий та бюджетний інструмент у вигляді веб-додатку,
який би об’єднував супутникові дані з іншими даними, дозволяв збирати статистику для певної території і генерував прості звіти

SAT4EST – це науково-дослідний проєкт, що фінансується Європейським космічним агентством (ESA), спрямований на розробку сервісу
для підтримки місцевих органів влади в управлінні недержавними лісами (на рівні NUTS-4). Основна мета проєкту – розробити
простий, інтуїтивно зрозумілий та бюджетний інструмент у вигляді веб-додатку, який би об’єднував супутникові дані з даними,
отриманими з інших джерел, дозволяв збирати статистику для певної території і генерував прості звіти.
Система складається з чотирьох окремих елементів: дані дистанційного зондування (зберігання, аналіз даних і створення нових
продуктів відповідно до вимог користувачів); зберігання додаткових даних; обробка даних і картографічний сервер; перегляд даних
спостереження за Землею. Останній компонент включає надання користувачам сервісних продуктів (WMS, візуалізація, аналіз) та
інструмента для візуалізації супутникових знімків. На основі зібраних та опрацьованих даних можна створювати різні типи карт,
зокрема карти лісів і дерев, карти змін у лісах, карти типів лісів, карти стану лісів, карти зімкнутості лісового намету, карти наземної
лісової біомаси та деградації лісових насаджень. Користувачі системи мають доступ до найновіших та заархівованих супутникових
знімків, можуть порівнювати різні продукти (карти) з наявними додатковими даними, а також завантажувати власні набори даних.
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недержавними лісами (SAT4EST), створення якої фінансується
Європейським космічним агентством (ESA) через Польську програму
стимулів
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