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Με έδρα την Αθήνα, από το 2011, η TotalView δραστηριοποιείται στο τομέα της 
Παρατήρησης Γης, των γεωγραφικών δεδομένων και έργων πληροφορικής που 
σχετίζονται με αυτόν με πρωτοποριακές λύσεις για κάθε πελάτη ξεχωριστά.

Το ανθρώπινο δυναμικό αποτελείται από εξειδικευμένους μηχανικούς 
(Τοπογράφους, Παραγωγής & Διοίκησης, Πληροφορικής) με πολύχρονη 
εμπειρία στον κλάδο.

Η εταιρεία και τα στελέχη της κατέχουν πιστοποιήσεις από:
• Project Management Institute
• Microsoft
• European Space Imaging
• DigitalGlobe
• GeoEye (Production Specialist, Media Clerk, Archive Librarian )

Σχετικά με εμάς



➢ Έργα δορυφορικών δεδομένων για τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα (σχεδιασμός, παροχή 

δεδομένων, συμπληρωματικές υπηρεσίες επεξεργασίας, πλατφόρμες διαχείρισης).

➢ Ανάπτυξη εξειδικευμένου λογισμικού

➢ Υπηρεσίες επεξεργασίας δορυφορικών εικόνων/αεροφωτογραφιών (τηλεπισκόπηση / 

φωτογραμμετρία) και φωτοερμηνείας.

➢ Building footprints / land use - land cover (με χρήση Image Analysis & Artificial Intelligence)

➢ Εγκαταστάσεις σταθμών εδάφους συλλογής δορυφορικών εικόνων

Κυριότερες δραστηριότητες



21 Δορυφόροι
180+ Δορυφόροι

10 Δορυφόροι

TripleSat
1m

4 δορυφόροι
COSMO-SkyMed

Εικόνες αρχείου πολύ υψηλής ανάλυσης 
από: QuickBird, IKONOS & WorldView-4

5 Δορυφόροι

4 Δορυφόροι

KompSat 5
1 Δορυφόρος

ÑuSat
70cm

10 δορυφόροι

Sequoia
4 satellites

+20 TBL

Iceye
14 satellites
5 TBL 2022

SAR SATELLITES

RADARSAT 
& RCM

4 δορυφόροι

Legion
Έξι Δορυφόροι των 29cm

Συνεργάτες



Εργαλεία και Τεχνολογίες ανάπτυξης



• ΥΠ.Α.Α.Τ: Ορθοανηγμένες Δορυφορικές εικόνες νέας συλλογής ανάλυσης 50cm, πλήρους 

κάλυψης της Ελλάδος (2020 - 2023) - 132.000km2

• Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών: Δορυφορικές εικόνες νέας συλλογής ανάλυσης 

30cm & 50cm κάλυψης της Κύπρου (2014-2021) – 2 Χ 9.251km2

• ΥΠ.Α.Α.Τ : Δορυφορικές εικόνες αρχείου ανάλυσης 50cm (2014) – 39.600km2

• Μηνιαία παρακολούθηση μεγάλου έργου (2019 – 2023, διαβαθμισμένη σύμβαση) 

• Πλατφόρμα προγραμματισμού συλλογής νέων λήψεων την επόμενη ημέρα (2021 – 2023, 

διαβαθμισμένη σύμβαση) 

Σημαντικά έργα



• Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών: Εγκατάσταση σταθμού 

εδάφους στην Πεντέλη για την συλλογή εικόνων για φυσικές 

καταστροφές (2014) (δορυφορική κεραία, radome και

λογισμικό συλλογής και επεξεργασίας των δορυφορικών 

εικόνων). Συντήρηση και αναβαθμίσεις (έως σήμερα)

Σημαντικά έργα (εγκαταστάσεις - 1)



Σημαντικά έργα (εγκαταστάσεις - 2)

KSAT Global Greek Branch: Οργάνωση και Διαχείριση Εγκατάστασης σταθμών εδάφους στο πάρκο κεραιών 

του ΟΤΕ στην Νεμέα, για τον προγραμματισμό (tasking) και την συλλογή εικόνων.

Η συγκεκριμένη κεραία μπορεί να αξιοποιηθεί, ώστε η 
λήψη των εικόνων να γίνεται σε πραγματικό χρόνο (real 
time).

KSAT builds the world's first 
commercial optical ground station



Παροχή υπηρεσιών και δορυφορικών εικόνων, σε Υπουργεία/Περιφέρειες/Ιδρύματα για την 

αντιμετώπιση/καταγραφή/αποτίμηση περιβαλλοντικών καταστροφών, όπως:

➢ Πετρελαιοκηλίδες (Σαρωνικός, Συρία)

➢ Πυρκαγιές (Στροφυλιά, Σάρτη, Κόρινθος, Χίος, Μάτι, Ηλεία-Πάρνηθα-Εύβοια)

➢ Σεισμοί (Σάμος, Ζάκυνθος)

➢ Πλημμύρες (Καρδίτσα, Μάνδρα, Εύβοια)

Σημαντικά έργα (Φυσικές Καταστροφές)



Λίγη Ιστορία για το Διάστημα ….



Δορυφόροι KeyHole 1979 – 60cm



Δορυφόροι KeyHole 1982 – 60cm



Πρώτη δορυφορική εικόνα IKONOS – 1999 – 80cm 



Στο τέλος Δεκεμβρίου του 2021 ο κύριος σκοπός των επιχειρησιακών δορυφόρων είναι ο 
παρακάτω:

▪ Τηλεπικοινωνίες: 3 135 δορυφόροι – αύξηση 71.12% από το Δεκέμβριο του 2020.
▪ Παρατήρηση Γης: 1 030 δορυφόροι – αύξηση 13.69% από το Δεκέμβριο του 2020.
▪ Δοκιμαστική χρήση: 385 δορυφόροι – αύξηση 10% από το Δεκέμβριο του 2020.
▪ Εντοπισμού θέσης: 154 δορυφόροι – αύξηση 2.67% από το Δεκέμβριο του 2020.
▪ Space science/observation: 108 δορυφόροι– αύξηση 3.85 από το Δεκέμβριο του 2020.
▪ Earth science: 22 δορυφόροι – αύξηση 10% από το Δεκέμβριο του 2020.
▪ Άλλες χρήσεις: 18 δορυφόροι.

Δορυφόροι - Σήμερα

Σύμφωνα με το United Nations Office for Outer Space Affairs (UNOOSA), υπήρχαν 8261 μεμονωμένοι 
δορυφόροι σε τροχιά γύρω από τη Γη, το τέλος Ιανουαρίου 2022 (παρατηρήθηκε μια αύξηση 11.84% σε 
σύγκριση με τον Απρίλιο του 2021.

https://www.unoosa.org/


Δορυφόροι - Σήμερα

Μεγάλοι δορυφόροι (WorldView – ανάλυση 30cm)
▪ Βάρος 2,7 τόνοι
▪ Μήκος 5,7μ
▪ Εκτόξευση με πύραυλο

Μικροί δορυφόροι (PlanetScope – 3,5m)
▪ Βάρος 5,8kg
▪ Διαστάσεις 10cm x 10cm x 30cm
▪ Εκτόξευση από τον ISS



Εκτόξευση WorldView-3



Εκτόξευση Planetscope



Σύστημα δορυφόρων – σταθμών εδάφους



Δορυφόροι Planetscope – καθημερινή συλλογή



Βασικές αρχές Τηλεπισκόπησης….



Διαδικασία Συλλογής εικόνων



Φασματικά κανάλια



Optical / Near Infrared

SAR

SWIR

Hyperspectral

Thermal

Video

Αισθητήρες (Sensors)

Διαθεσιμότητα διαφορετικών αισθητήρων με πολλαπλές αναλύσεις 
και χαρακτηριστικά συλλογής. 



Θέαση των φασματικών καναλιών στην οθόνη του Η/Υ



Σύγκριση αναλύσεων

Η καλύτερη ανάλυση είναι αυτή που ταιριάζει στο αντικείμενο μελέτης κάθε φορά. 



10m
(SENTINEL)

50cm
(WV)

Σύγκριση αναλύσεων



Η διαχείριση καταστροφών και η αποτίμηση ζημιών, μπορεί να γίνει με πολύ μεγάλη ακρίβεια.

100 cm 82 cm 50 cm 34 cm

Σύγκριση αναλύσεων (Εικόνες μετά από σεισμό)



Διαθέσιμες αναλύσεις – 15cm / WorldView-3

Για την ανάπτυξη εξειδικευμένων προϊόντων, χρειάζεται η καλύτερη δυνατή ανάλυση.



Ακρίβεια (Positional Accuracy)

Ταχύτητα αξιοποίησης των δεδομένων. 



Προϊόντα / Υπηρεσίες των δορυφορικών δεδομένων

▪ Ψηφιακό Μοντέλο Εδάφους (Digital Terrain Model)

▪ Ψηφιακό Μοντέλο Επιφανείας (Digital Surface Model)

▪ Τρισδιάστατη απεικόνιση γης

▪ Χρήσεις γης (Land Use – Land Cover)

▪ Παρακολούθηση τεχνικών έργων

▪ Αλλαγές χρήσεων γης



Δεδομένα Υψηλής Ανάλυσης 

Δορυφορική εικόνα πολύ υψηλής ανάλυσης 15-30-50-70 cm



Αυτοματοποιημένη δημιουργία DTM - DSM



Αυτοματοποιημένη Αναγνώριση ΚΤΙΡΙΩΝ (Building Footprints)



Με δυνατότητα 
διαχωρισμού 
ανάμεσα σε δέντρα 
και χαμηλή βλάστηση

Με αναγνώριση σκιών

Αυτοματοποιημένη Αναγνώριση ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ



• Δρόμοι

• Πάρκινγκ (ακόμα και μερικώς
στεγασμένα – κρυμμένα 
κάτω από δέντρα)

• Γέφυρες

Αυτοματοποιημένη Αναγνώριση ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ



Με αναγνώριση σκιών

Αυτοματοποιημένη Αναγνώριση ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΟΓΚΩΝ



Αναλυτικό LU-LC



Βελβεντός Κοζάνης

Κάλυψη ακόμα και πολύ πυκνοκατοικημένων περιοχών



Σήμερα Αλλαγές

Μη εύκολα αναγνωρίσιμων με απλή οπτική παρατήρηση !

Πριν Χ έτη/μήνες

Αυτοματοποιημένη Αναγνώριση αλλαγών και 

Χαρακτηρισμός τους



ΣήμεραΠριν Χ έτη/μήνες Αλλαγές

Αυτοματοποιημένη Αναγνώριση Νέων Κατασκευών



76 km2
3 ημέρες

Εύκολα, γρήγορα και με μικρό κόστος, ακόμα και σε «δύσκολες» περιοχές

Σαντορίνη



Spectral Analysis to Extract Roof Material



Urban 3D Model: Imagery-derived

Urban 3D Model
• Building Outlines
• Elevations
• Landcover
• Construction materials



Color
High resolution 
color shows how 
items appear to 
human vision.



SWIR
SWIR reveals 
information not 
visible to the 
human eye. For 
example: plastic, 
polymer and 
fiberglass as 
orange in this 
SWIR 3-band 
composite.



SWIR Indices
Indices exploit 
SWIR spectral 
data to reveal 
plastic, polymer, 
and fiberglass in 
the polymer 
index (bright). A 
polymer vector 
(red line) can be 
generated with a 
threshold.



Vectors
The polymer 
vector (red line) 
can be displayed 
over other 
images for 
context and 
interpretation.



Blue PVC Roofing Tile

Signatures
The image signature can 
be compared to a library 
signature to identify the 
material. Here it is a 
blue PVC roofing tile.



Fiberglass Roofing Sheet

Signatures
The image signature 
can be compared to 
a library signature 
to identify the 
material. Here it is a 
blue fiberglass 
roofing sheet.

SWIR enabled 
finding the blue 
fiberglass roof.



Mineral Exploration



Στις παραπάνω εικόνες, RGB (αριστερά) δείχνουν μια περιοχή εξόρυξης, αλλά δεν παρέχουν σημαντικές πληροφορίες 
σχετικά με τη γεωλογία και την ορυκτολογία. 
Στην εικόνα SWIR (δεξιά) η γεωλογία και η ορυκτολογία διακρίνονται σαφώς και επιτρέπει τη γεωλογική ερμηνεία.

Οι φασματικές ζώνες του 
WorldView-3 επιτρέπουν 
ακριβή ταυτοποίηση 
ορυκτών και χημικές 
μετρήσεις. Η ενέργεια από 
το φως είτε μεταφέρεται 
σε μόρια ύλης είτε 
ανακλάται μακριά από 
αυτά. Με βάση την
περιεκτικότητα σε ορυκτά, 
διαφορετικά υλικά 
απορροφούν 
συγκεκριμένα μήκη 
κύματος φωτός και 
αντανακλούν άλλα. 



Natural Color

Saudi Arabia | 1.2 m | WorldView-3 | Natural Color “VNIR”



Alteration Color Composite

Saudi Arabia | 7.5 m | WorldView-3 | SWIR mineral composite SWIR 5, 6, 8



Iron Oxide Color Composite

Saudi Arabia | 7.5 m | WorldView-3 | VNIR + SWIR iron composite



Mineral Indices

Saudi Arabia | 1.2 and 7.5 m | WorldView-3 |  Carbonate Mineral Index

Chlorite - Carbonate



Spectral Mineral Mapping

Goethite

Clay

Chlorite

Jarosite

Micas



Spectra of mineral and turbid waters



Ενδείξεις μεταλλευμάτων κάτω από την επιφάνεια

Οι επιστήμονες μπορούν να 

χρησιμοποιήσουν διαφορετικούς
συνδυασμούς φασματικών
καναλιών για να κατανοήσουν
καλύτερα τη σύνθεση και τη δομή 

της επιφάνειας και της υπόγειας
επιφάνειας.

Οι πλούσιες σε φασματική 

πληροφορία εικόνες αποκαλύπτουν
ό,τι δεν μπορεί να δει κανείς με
γυμνό μάτι και βοηθούν στην
εστίαση της προσοχής στις πιο
ενδιαφέρουσες τοποθεσίες μιας
πιθανής περιοχής, συμβάλλοντας
στον μετριασμό των κινδύνων των
επενδύσεων. 

(Cuprite Hill, Νεβάδα, 19 

Σεπτεμβρίου 2014).



Επιφανειακά ορυχεία



Οι πολλαπλές χρήσεις των δορυφορικών εικόνων

Ρυθμιστική Αρχή Ανταγωνισμός
Έλεγχος

Αυτοδιάγνωση



Απομακρυσμένα και Καθημερινά

Οι εταιρείες μπορούν να 
παρακολουθούν την κατάσταση στο 
ορυχείο, από μακριά και σχεδόν σε 
πραγματικό χρόνο. 

Οι δορυφορικές εικόνες υψηλής 
ανάλυσης χρησιμοποιούνται για 
1. να παρακολουθούν τις εργασίες 

ακόμα και καθημερινά, 
2. να κατανοούν καλύτερα την 

παραγωγικότητα του ορυχείου, 
3. ή ακόμα και να αξιολογούν 

εγκαταστάσεις από 
ανταγωνιστικές εταιρείες. 

(Bayan Obo Mining District, Κίνα, 23 
Αυγούστου 2014).



Εργαλείο ελέγχου για τις Ρυθμιστικές Αρχές

Οι δορυφορικές εικόνες των 
ενεργών ορυχείων επιτρέπουν στις 
ρυθμιστικές αρχές, την 
απομακρυσμένη παρακολούθηση, 
καθώς μπορούν να δουν: 
• τις εκπομπές αερίων από 

εγκαταστάσεις επεξεργασίας, 
• την θερμοκρασία της περιοχής,
• τι είδη υλικών αφαιρούνται από 

το ορυχείο, 
• τον όγκο τους, 
• πού εναποτίθενται, 
• τη συνεχή εκτίμηση 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων. 
(The Diavikk Diamond Mine, 
Καναδάς, 21 Αυγούστου 2014). 



Υψομετρικές αλλαγές – Εκτίμηση όγκου

Οι δορυφορικές βοηθούν στην 
παρακολούθηση των υψομετρικών 
αλλαγών σε ένα ανοιχτό ορυχείο, 
βοηθώντας 
• στον υπολογισμό του όγκου 

που εξορύχθηκε, 
• στην κατανόηση της εξέλιξης 

των εργασιών
• στον εντοπισμό πιθανών 

περιβαλλοντικών ζημιών (πχ 
προσέγγιση σε υδροφόρο 
ορίζοντα),

• στο πλάνο αποκατάστασης



Πλατφόρμα πρόσβασης σε δορυφορικές εικόνες από το 2000 μέχρι 
σήμερα, με αναλύσεις 30cm έως 80cm (MAXAR – SecureWatch)



Πλατφόρμα πρόσβασης σε δορυφορικές εικόνες καθημερινής λήψης 
ανάλυσης 3m και προγραμματισμένης λήψης ανάλυσης 50cm (Planet)



ΔΕΗ – Πτολεμαΐδα (15/12/2021)



ΔΕΗ – Πτολεμαΐδα (04/08/2020)



ΔΕΗ – Πτολεμαΐδα (SWIR - 05/04/2020)



ΔΕΗ – Πτολεμαΐδα (09/04/2020)



ΔΕΗ – Πτολεμαΐδα (SWIR – 09/04/2020)



ΔΕΗ – Πτολεμαΐδα (09/04/2020) - εκσκαφέας



ΔΕΗ – Πτολεμαΐδα (09/04/2020)



Revisit time (17 φορές σε διάστημα 12 ωρών, 06:00 - 18:00)

AWS re: Invent 2020: Advancing the Future of Space in the Cloud
https://youtu.be/73Nr2sDuJfE?t=1086



Πετρέλαιο – φυσικό αέριο



Αποτίμηση εξέλιξης παραγωγικών προβλημάτων ή καταστροφών

Οι εταιρείες πετρελαίου και φυσικού 
αερίου βασίζονται στις όσο πιο 
πρόσφατες εικόνες για να 
αξιολογήσουν οπτικά τις συνθήκες σε 
μακρινές εγκαταστάσεις. 
Εικόνες με ευκρίνεια έως και 30 cm 
παρέχουν πολύτιμες πληροφορίες για 
την έκταση των πιθανών ζημιών στον 
εξοπλισμό και τις υποδομές ή την 
πρόοδο της νέας κατασκευής, 
• είτε στις εγκαταστάσεις της 

εταιρείας, 
• είτε σε αυτές του ανταγωνισμού

(όπου είναι αδύνατη η 
πρόσβαση). 

(Κασπία Θάλασσα, Καζακστάν, 
Σεπτέμβριος, 2014) 



Αποθέματα και εκπομπές

Οι εταιρείες ενέργειας και οι 

επενδυτές μπορούν να 

παρακολουθούν τη
κατάσταση λειτουργίας και 

τις περιβαλλοντικές
επιπτώσεις των ενεργειακών
σταθμών παρατηρώντας τα 

επίπεδα αποθεμάτων
καυσίμων και τις εκπομπές. 

(ανθρακωρυχείο Henan, 

Κίνα, 29 Μαΐου 2014)



Εκτίμηση αποθεμάτων δεξαμενών

Oil Storage Tank’s Volume Occupancy On 
Satellite Imagery Using YoloV3 | by Md. 
Mubasir | Towards Data Science

https://towardsdatascience.com/oil-storage-tanks-volume-occupancy-on-satellite-imagery-using-yolov3-3cf251362d9d


Εστία πιθανού κινδύνου 
λόγω κακής συντήρησης

Εργασίες για νέα δεξαμενή

Αναγνώριση πιθανών προβλημάτων σε περιοχές που δεν είναι εύκολη 
η πρόσβαση, αλλά και η χαμηλού ύψους πτήση είναι πολύ επικίνδυνη.



Εκτίμηση εκπομπών αερίων

• Μείωση ρίσκου
• Μείωση 

κόστους
• Ταχύτητα
• Τεκμηρίωση 

εναρμόνισης
• Τήρηση 

κανόνων

Είναι τα κυριότερα 
οφέλη από την 
δορυφορική 
παρακολούθηση 
εκπομπών αερίων 
GHG (GreenHouse
Gas)



Μέσα στο 2023: 
Αναγνώριση διαφορών θερμοκρασίας 2ο C σε 3,5m ανάλυση.



Περιβάλλον



Satellite data and derivative products, support almost any disaster 
type

Group Disaster Main‐Type
Meteorological Storm

Geophysical

Earthquake

Volcano

Mass movement (dry)

Hydrological
Flood

Mass movement (wet)

Biological

Epidemic

Insect infestation

Animal stampede

Climatological

Extreme temperature

Drought

Wild fire

Technological

Miscellaneous accident

Industrial accident

Transport accident

Extra terrestrial Meteorite/Asteroid Hurricane Katrina in 2005Haiti Earthquake in 2021La Palma Volcano Lava Flow 2021Fraser River, British Columbia in 2021Athens empty center during COVID lockdown in 2020Evia wildfires in 2021Fukushima Dai-ichi Nuclear Power Plant in 2011Salamina oil spill in 2017

https://blog.maxar.com/leading-the-industry/2021/10-years-later-a-triple-disaster-strikes-japan


SWIR bands penetrates smoke

Happy Camp, California 2014

• Image 1 shows the RGB image

• Image 2 shows the SWIR false colour
image

• Image 3 is a heat map created from
the SWIR data



Ventura, California December 2017

Natural Color
Smoke is opaque.



Ventura, California December 2017

SWIR 6,N1,R
• Smoke faint. 
• Fire distinct. 
• Veg green. 
• Burn scar 

brown.

Burned Area

Unburned Area

Fire



Fire at the Human Scale

Stopped 
Traffic



Fire at the Human Scale



6-19 August 2021, Πυρκαγιές στην Ελλάδα
63 VHR εικόνες, 31.602sqkm

Δ 9 16
Τ 10 17
Τ 11 18
Π 12 19
Π 6 13
Σ 7 14
Κ 8 15



07/08/2021 Εύβοια (Planet)



08/08/2021 Οπτικό και υπέρυθρο – Μετόχι, Βόρεια Εύβοια

Η ανάλυση σε επίπεδο δέντρου μπορεί να 
βοηθήσει στην κατανόηση της κλιμάκωσης του 

φαινομένου και την λεπτομερή αποτίμηση.

Υγιείς βλάστηση με κόκκινο



Πλημμύρες 2021



13-12-2021 19:15 UTC Λούρος (SAR – Capella Space)



13-12-2021 19:15 UTC Λούρος (SAR – Capella Space)



14-12-2021 00:07 UTC Εύηνος (SAR – Capella Space)



14-12-2021 00:07 UTC Εύηνος (SAR – Capella Space)



Προγραμματισμός δορυφόρων



Εναλλακτικές μέθοδοι προγραμματισμού δορυφόρων

•Αποστολή περιοχής 
ενδιαφέροντος με email

Μεμονωμένες 
παραγγελίες

•Χρήση των εργαλείων της κάθε 
εταιρείας

Πλατφόρμες / 
API

•Real time προγραμματισμός και 
download

Σταθμός 
Εδάφους



Προγραμματισμός συλλογής νέας λήψης (Capella Space)



Προγραμματισμός συλλογής νέας λήψης (Planet)



Προγραμματισμός συλλογής νέας λήψης (Satellogic)



Επιλογές Πρόσβασης / Προγραμματισμού δορυφόρων (MAXAR)

SecureWatch RAP DAP

Online access to MAXAR’s 22-year Imagery Archive  Yes

Online access to 1.3 Million km2 of new imagery 
collections added daily

Yes

Assured priority access for new imagery collections Yes Yes

Satellite Tasking Virtual Direct

Satellite Downlink Virtual Direct

Collection Planning Timeline 90 minutes 15 minutes

Imagery Production / Delivery Timeline 3 hours Immediate

Installation Immediate Immediate 10 Months



Εξασφάλιση υψηλής επισκεψιμότητας

Διελεύσεις δορυφόρων σε ένα 
σημείο, στην διάρκεια της 
ημέρας, σε γεωγραφικό πλάτος 
ίδιο με της Ελλάδας, σε 
ανάλυση καλύτερη των 50cm

2021: μέχρι και 10 φορές
2022: μέχρι και 20 φορές
2023: μέχρι και 30 φορές

Τα δορυφορικά δεδομένα 
θα εξελιχθούν σταδιακά  σε 

παροχή, και όχι σε  
μεμονωμένα προϊόντα.



Legion – 6 δορυφόροι – 30cm

Παράθυρο εκτόξευσης: 15 Μαΐου – 13 Ιουνίου
των δύο πρώτων δορυφόρων Legion από την SpaceX



Πρόσβαση (…., FTP, Platforms, Cloud, API, Ground 
Stations)



FTP secure access



API



✓ Αύξηση του αριθμού των δορυφόρων

✓ Βελτίωση των ποιοτικών χαρακτηριστικών

✓ Συμπληρωματική λειτουργία (constellations)

✓ Μείωση του χρόνου επίσκεψης στο ίδιο σημείο (MAXAR-Legion, εικόνες 30cm κάθε 40 λεπτά)

✓ Μείωση του κόστους, μέσω των πολλαπλών επιλογών

✓ Τα ελεύθερα δεδομένα, υπολείπονται σημαντικά σε χαρακτηριστικά, ωστόσο δρουν συμπληρωματικά και 

βοηθούν στην ανάπτυξη εργαλείων και εφαρμογών 

✓ Η ανάπτυξη φέρνει όλο και περισσότερες εφαρμογές και εργαλεία

✓ Ίσως μέσα στην επόμενη δεκαετία, να είναι περισσότερο παροχή, παρά προϊόν.

Τι κρατάω



Επικοινωνία: Βάνα Γιαβή 

vgiavi@totalview.gr

totalview.gr


