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Eellugu

Maa-amet alustas Copernicus teemaga 2014. aastal (külas käisid MKM ja 
EAS).

2016. aastal taotles Maa-amet Euroopa Regionaalarengu Fondi vahendeid, 
et luua taristu Copernicus andmete majutamiseks ja töötlemiseks.

2017. aastal kuulutati välja hange (esimene).

2018. aasta suvel oli hankevõitja teada ja projektiga võis peale hakata 
(kestvus 6 kuud). Lõplik maksumus 410 336,69 eur.

2019. aasta alguses oli ESTHub „ula peal“, 2019. aasta märtsi keskpaigast 
on Maa-ameti-l toeleping Brockmann Consult-ga.



Collaborative Hub Open Access Hub

Leping EAS-i ja ESA vahel

Septembris 2016



ESTHub-i ametlik avamine 16. mail



• Virtuaalmasinate klaster – kasutajate VM majutamiseks, 
teenindavad VM-d, 516 GB RAM

• Arvutusserverid – 320 TB , 20 node, 160 tuuma, 1280 GB RAM

• Andmehoidla kogumaht 422,4 TB (VM kettamassiivid, 
arhiivimassiiv, DHuS massiiv).

ESTHub-i riistvara (asub RIKS-s)



Andmete töötlemise keskkond



Parallelltöötlus

1 muna keetmiseks kulub ca 
4.5 minutit.

Kui kaua kulub 160 muna 
keetmiseks?

(origin: ARD)

L1 File
L2 Processor

(Mapper Task)
L2 File

L1 File
L2 Processor

(Mapper Task)
L2 File

L1 File
L2 Processor

(Mapper Task)
L2 File

L1 File
L2 Processor

(Mapper Task)
L2 File

L1 File
L2 Processor

(Mapper Task)
L2 File



Sentinel 1, 2 ja Landsat 8 huviala

Sentinel 3 huviala

ESTHub-i andmeulatus

Uus

Vana



Aga kui tuleb kahelt poolt?



Andmete otsimine ja alla laadimine (esimene neiu)

DHuS portaal andmete otsimiseks ja alla laadimiseks        ehdatahub.maaamet.ee

Avatud kõigile, kasutajad saavad end ise registreerida

ehdatahub.maaamet.ee


Statistika (aasta algusest kuni 16. juulini)

10. detsembri seisuga on registreerunud kasutajaid 147 (ca 50% on 
märkinud end teadusega tegelevaks).



Keskmine alla laadimise kiirus: 197 Mb/sekundis



Andmete töötlemine (teine neiu)

Calvalus portaal andmete töötlemiseks                         ehcalvalus.maaamet.ee
Enamus kasutajaid töötab käsurealt
Kasutajaid registreerib Maa-amet, pole kõigile avatud

ehcalvalus.maaamet.ee


Sisendi valimine:

• andmetüüp;

• periood;

• regioon.

Andmete töötlemine – sisendi valimine



Protsessorite valik:

• Eeldefineeritud 

protsessorid;

• Tavaliselt SNAP 

protsessorid;

• Võimalusel lisame ka 

teisi (litsentsi küsimus).

Andmete töötlemine – protsessorite valik



Töötlus:

• Töötlusahela 

salvestamine;

• Töötluse veateated 

(neid tuleb ikka ette);

• Tulemuste alla 

laadimine.

Andmete töötlemine – töötlus



Käsurida =  

Nõuab sügavamaid teadmisi kaugseirest ja 
programmeerimisest.

Mõeldud kasutajatele, kes teevad operatiivseid 
andmetöötluseid.



Kuidas saada ligipääs „teisele neiule“

Ainult veebiliidesele:

Vajalik isikukood – saadetakse kasutajanimi ja 
salasõna krüpteeritult

Käsureale:

ssh võtmepaari abil. Võtmepaari genereerime ise ja 
saadame teile krüpteeritult eravõtme.



Andmete töötlemine 2019 
(kuni 30. novembrini)

Selle ajaga on lõpetatud 102 717 tööd (mh 97 155 
süsteemi sisesed tööd).

Kasutati 9046 CPU tundi (alla 1 % võimalikust)

Loeti sisse 147,338 TB andmeid ja välja kirjutati 
51,511 TB andmeid.



Andmed ESTHub-is (10. detsembri seisuga)





Sentinel 2 vs Maa-ameti ortofoto vs Sentinel 1

Sentinel 2

Iga päev uus pilt,  üle-
Eestiline katvus 4-5 päevaga 
(pilved)

Maa-amet

Üle-Eestiline katvus 
2 aastaga.
Väga detailne pilt

Sentinel 1

Üle-Eestiline katvus 
2-3 päevaga. Pilved 
ei sega. 



Kiirem andmeühendus (10x kiirem kui kesksest andmeserverist –
ettevõtted, teadlased, riigiasutused;

PRIA rohumaade niitmise rakendus SATIKAS – süsteemi 
majutamine ja andmete pakkumine;

KAURi metsa- ja jääprojektid;

RITA projektid (kaugseire ja mereseire);

Arvutus- ja andmekeskus nii teadlastele, ettevõtetele kui 
riigiasutustele.

ESTHub on mõeldud ekspertkasutajale!

Kellele ja miks ESTHub-i vaja on?



Juurde on arendatud DHuS-i funktsionaalsus kustutatud või 
muudetud toodete otsimiseks (täiendame seda).

Arendamisel on võimekus pakkuda andmeid ka väljaspool ESTHub-i 
huviala. Andmeid hoitakse 5 päeva. Ootab DHuS versiooni 
uuenduse taga.

WMS teenuse arendamine (RGB, NDVI, valevärvi). Koera sabast on 
vaja üle saada.

Pikaajalise ja online produktide seadistamine. Kõik produktid ei saa 
olema online-s (ruumipuudus). Ootab DHuS versiooni uuenduse 
taga.

Mida oleme vahepeal ESTHub-s teinud



Tänan kuulamast!
Ants Vain
ants.vain@maaamet.ee


