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Jaká je motivace?
...pro nový přístup ke zpracování dat

• Limit v šířce pásma downlinku – exponenciální

růst objemu dat

• Zrychlení zpracování dat na Zemi – vice než 30% 

dat ze S2 je znehodnocena oblačností

• Zvýšení podílu “zajímavých dat”



Růst objemu dat
Odhady násobně překonány

SOILLE, Pierre, et al. A versatile data-intensive computing platform for information retrieval from big geospatial data. Future Generation Computer Systems, 2018, 81: 30-40.



Základní porozumění datům už na družici
samotné

Ne pouze data, ale rozpoznání obrazu

Není třeba indetifikace, ale klasifikace

Roztřídění dat ještě před odesláním01
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Co je třeba/co můžeme změnit?
Stačí se nebát!



Klasifikace
S oblačností



Indetifikace
Jednotlivé části obrazu



Indetifikace útoku sinic v reálném čase

Detekce ohniska pro vznik požáru

Včasná reakce na vysychání a kontrola
rekultivace půdy
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Základní příklady užití
Nic nového



Pouze dálkový průzkum Země?
On Board Data Processing v hlubokém
vesmíru

• Odstranění zpožděných reakcí u sond ve větší

vzdálenosti

• Automatické reakce na události – zmenšení

nákladů

• Předejití kolizím

• Významná energetická úspora (vysílání dat vs. 

výpočet), vice energie pro manévry ve stínu



Máme na to hardware?
Výkonné procesory pro vesmír

• Myriad 2 od Intel

• V kombinaci s čipem LEON 4 speciálně upraven

pro kosmické aplikace

• Testován proti radiaci

• Vysoký výkon pro zpracování obrazu pomocí AI



Totální propad
Znáte Moore’s law?



Spaceborn Computer
Běžný výpočetní počítač od HPE

• Normální počítač bez úpravy HW

• Jediným vylepšením je SW předcházející

poruchám

• Přes rok fungování na ISS

• Totožné dvojče pracuje na Zemi



Šířka pásma vs. množství dat

Úspora energie a financí

Potřebujeme Space Grade Hardware?

Není na co čekat, procesy stranou, jsme
pozadu
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Shrnutí a zamyšlení
V jednoduchosti je krása!



Děkuji!
A neváhejte nás kdykoliv navštívit.
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