
Αξιοποίηση δορυφορικών δεδομένων σε σχεδόν 
πραγματικό χρόνο μέσω της συνδρομητικής 

υπηρεσίας GETOpenData. 

Γ. Μαυρέλλης



Making location 
matter

H αποστολή μας



Business Units



Καινοτομία

To Copernicus είναι το 
μεγαλύτερο στον κόσμο 

πρόγραμμα διαμοιρασμού 
ανοιχτών δεδομένων 

παρατήρησης της Γης. 
Παρέχει συνεχώς σε 

παγκόσμια κάλυψη, ελεύθερα 
δεδομένα που συλλέγονται 

από τους δορυφόρους 
παρατήρησης της γης 
Sentinel, ή στο πεδίο.



Application Domains



Περιορισμοί χρήσης Copernicus
Πηγή: Report on the Copernicus downstream sector and user benefits

Τα ανοιχτά δεδομένα του Copernicus 
δεν αξιοποιούνται ακόμα αναλόγως 

της αξίας τους και υπάρχει 
περαιτέρω προοπτική στη χρήση 

τους.



Τα υπάρχοντα σημεία 
πρόσβασης χαρακτηρίζονται από 

τεχνική πολυπλοκότητα & 
χαμηλή ταχύτητα 
μεταφόρτωσης. 

H πρόσβαση είναι δύσκολη 
ενώ    δεν παρέχουν δυνατότητες 

διαδικτυακών υπηρεσιών & 
αυτοματισμών 

μέσω πρόσβασης σε API. 

Περιορισμοί χρήσης Copernicus
Πηγή: Report on the Copernicus downstream sector and user benefits



Σήμερα καθίσταται δύσκολη η 
επιλογή δεδομένων, η μεταφόρτωση 

και αρχειοθέτησή τους και 
δυσχεραίνεται η διαδικασία 

παραγωγής προϊόντων από τα 
δεδομένα σε περιβάλλον Desktop

σε πραγματικό χρόνο.

Περιορισμοί χρήσης Copernicus
Πηγή: Report on the Copernicus downstream sector and user benefits



www.getopendata.gr

Δορυφορικά δεδομένα 
Copernicus

ως υπηρεσία σε 
συνεργασία με Sinergise



http://getopendata.eu



Ενδεικτικό πελατολόγιο



Ελεύθερα δεδομένα Copernicus
Μέσω OGC υπηρεσιών



https://gis.thessaloniki.gr/intro/copernicus_help.pdf



Θεσσαλονίκη 13 – 6 - 2018

https://gis.thessaloniki.gr/sdi/playground/?source=S2&lat=40.619619394271&lng=22.940067962003013&zoom=12&preset=NATURAL_COLOR_L2_A&layers=B04,B03,B02&maxcc=20&gain=1.0&gamma=1.0&time=2015-01-01%7C2018-06-15&atmFilter=ATMCOR&showDates=true


Γιαννιτσά 13 – 6 - 2018

https://gis.thessaloniki.gr/sdi/playground/?source=S2&lat=40.619619394271&lng=22.940067962003013&zoom=12&preset=NATURAL_COLOR_L2_A&layers=B04,B03,B02&maxcc=20&gain=1.0&gamma=1.0&time=2015-01-01%7C2018-06-15&atmFilter=ATMCOR&showDates=true


Γιαννιτσά 5 - 12 - 2017

https://gis.thessaloniki.gr/sdi/playground/?source=S2&lat=40.619619394271&lng=22.940067962003013&zoom=12&preset=NATURAL_COLOR_L2_A&layers=B04,B03,B02&maxcc=20&gain=1.0&gamma=1.0&time=2015-01-01%7C2018-06-15&atmFilter=ATMCOR&showDates=true


Περιφέρεια Αττικής 8 / 2018

http://playground.getopendata.eu/


Επικάλυψη με Κτηματολόγιο, Natura, Corine

http://sdi.atticawetlands.eu/


Έβρος Μάιος 2018

http://dev.getmap.gr:8090/evros/


Ποιότητα υδάτων Π. Ιονίων

EYBOIA, 2016

http://saimon.getopendata.gr/


EYBOIA, 2016

25’000 στρ. βαμβάκι στο Ν. Ροδόπης



Επόμενο βήμα. AI / ΜL

http://playground.getopendata.eu/
http://playground.getopendata.eu/


Ρηξικέλευθη τεχνολογία που
εφαρμόζεται επιχειρησιακά 

http://www.getopendata.eu

gmavrellis@getmap.gr
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