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Значне збільшення кількості природних надзвичайних
ситуацій за останні роки продемонструвало людству
важливість моніторингу та попередження природних
небезпек для захисту навколишнього середовища та
населення. Зміни клімату призводять до збільшення
інтенсивності злив та ураганів, повеней, посух та інших
погодних аномалій. Більшу частину природних надзвичайних
ситуацій (більше половини) складають гідрометеорологічні
явища — повені та зсуви ґрунтів, обумовлені опадами.
Причому за останнє десятиріччя кількість таких лих
збільшується в середньому на 7,4% щорічно [1].
Україна є також вразливою до повеней, особливо в
Західному регіоні, де повені спостерігаються майже кожного
року. Наприклад, під час повені в 2008 році в західних
регіонах України загинуло 34 людини, близько 25000 людей
було евакуйовано. Завдані повенями збитки оцінюються в 3-4
млрд. грн.
На сьогоднішній день попередження та моніторинг
надзвичайних ситуацій неможливий без залучення даних
спостереження Землі з космосу. Важливим аспектом при
використанні супутникових даних в умовах виникнення
надзвичайних ситуацій є оперативність отримання та обробки
даних та надання відповідних інформаційних продуктів
кінцевим користувачам. Тому виникає потреба в створенні
інформаційної системи, що в оперативному режимі надавала
б інформацію про території, де відбуваються чи
відбуватимуться надзвичайні ситуації.
В даній роботі розглядається створення геоінфромаційної
системи обробки та представлення геопросторової інформації

з метою від слідкування затоплених територій та моніторингу
паводків. В якості вхідної інформації задаються координати
території, де відбувається (відбудеться) надзвичайна ситуація
(повені). В результаті знаходиться перелік відповідних
супутникових зображень. Після відповідної обробки [2-4]
набору вхідних зображень, створюються тематичні карти. Для
підвищення ефективності обробки даних автоматизований
цикл реалізовано в межах Grid-середовища. Подібний досвід
використання Grid-технологій для створення елементів
обробки супутникових даних вже відомий [5].
В результаті виконання автоматизованого циклу
надаються інформаційні продукти для прийняття рішень
(заходів) при надзвичайних ситуаціях. Для цього
використовуються міжнародні стандарти OGC та INSPIRE.
Інформація щодо затоплень надається у вигляді карт.
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