Získání dat z družice Landsat
K vyhledávání snímků z archivu družice Landsat slouží prohlížeče Earth Explorer a GloVis (pro tento
prohlížeč je nutné mít instalovanou Javu), dále nově USGS LandsatLook Viewer a ESA Landsat 8 Web
Portal. V prostředí těchto prohlížečů je třeba zadat konkrétní senzor, souřadnice středu požadované
scény, datum a množství oblačnosti na snímku. Vybrané snímky je možné stáhnout okamžitě,
případně během několika dnů obdrží uživatel e-mailem adresu serveru, odkud může snímek
stáhnout. Pro stažení snímku je nutná registrace.

Krok 1 - spuštění webové stránky
http://earthexplorer.usgs.gov

Krok 2 - registrace (pravý horní roh) ve 4 krocích
https://earthexplorer.usgs.gov/register/
krok 2A - uživatelské jméno (nebo e-mailová adresa) - heslo (musí obsahovat 8-16 znaků a z toho
minimálně jedno písmeno a jednu číslici) - potvrdit heslo - vyplnit text nebo číslo z obrázku
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krok 2B - výběr typu organizace - důvod využití dat + dodatečné otázky poskytovatele
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krok 2C - Vyplnění kontaktních informací: jméno, příjmení, adresa, země, město, e-mail, telefon

krok 2D - potvrzení úspěšné registrace
Krok 3 - přihlášení se do systému
- Po úspěšné registraci jste do systému automaticky přihlášeni - Návrat na domovskou stránku a
přikročení ke stahování dat z archivu
Krok 4 - zadání místa a času
- Uvést adresu hledaného místa - nejlépe v GPS souřadnicích (postačí i stupně) - Výběr časového
období, z kterého hledáme snímky
Krok 5 - výběr družice a senzoru
Krok 6 - upřesnění výběrových kritérií a výběr vhodného snímku
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Stručné schéma postupu:

Před výběrem snímku lze nastavit požadovaná kritéria, jako je maximální pokrytí snímku oblačností
atp., poté lze v takto filtrovaném výběru stáhnout data v několika souborových formátech. Pro další
zpracování je nejvýhodnější použít „Level 1 product“ ve formátu TIFF, který obsahuje obrazová data
ze všech kanálů (bandů), s nimiž družice pracuje. Dále existuje možnost stáhnout hotovou kompozici
v JPG, která je však pro další analýzy nevhodná.

5

