
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V
Į „

G
IS

-C
e

n
tr

as
“ 

| 
V

iln
iu

s 
2

0
1

9
 

Palydovinių duomenų 
peržiūros ir analizės 
paslauga 

Naudotojo vadovas v.1 

 



 

Palydovinių duomenų peržiūros ir analizės paslauga 
Naudotojo vadovas V.1 

 

2 
 

Turinys 

ĮŽANGA .................................................................................................................................................... 3 

1. PALYDOVINIŲ DUOMENŲ PERŽIŪROS IR ANALIZĖS PASLAUGA ..................................................... 4 

1.1. Paslaugos apžvalga .................................................................................................................. 4 

1.2. Žemėlapio turinys ................................................................................................................... 5 

1.3. Pagrindinis funkcionalumas .................................................................................................... 7 

1.3.1. Matavimai ....................................................................................................................... 9 

1.4. Papildomas funkcionalumas ................................................................................................. 11 

1.4.1. Teminių sluoksnių palyginimas ..................................................................................... 11 

1.4.2. Statistinė duomenų analizė ........................................................................................... 14 

1.5. Paslaugos funkcionalumas registruotiems naudotojams ..................................................... 18 

1.6. Paslaugos versijos ................................................................................................................. 18 

1.7. Pagalba naudojantis paslauga ............................................................................................... 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VĮ „GIS-Centras“ | Vilnius 2019  



 

Palydovinių duomenų peržiūros ir analizės paslauga 
Naudotojo vadovas V.1 

 

3 
 

ĮŽANGA 

Palydovinių duomenų peržiūros ir analizės paslauga (toliau – paslauga) skirta žemės dangos būklei 

valdyti – stebėti, analizuoti duomenis ir, remiantis gauta informacija, priimti atitinkamus sprendimus.  

Naudojantis paslauga naudotojams teikiama galimybė atlikti žemės dangos duomenų statistinę analizę 

naujausiose Sentinel palydovinių vaizdų NDVI duomenų mozaikose. NDVI, NIR, RGB duomenų mozaikų 

kūrimas ir teikimas per paslaugą naudotojams yra visiškai automatizuotas procesas. Duomenų 

mozaikos kuriamos iš pirminio duomenų teikėjo – Europos kosmoso agentūros – automatiškai 

atsisiunčiamų ir apdorojamų naujausių Lietuvos teritorijos Sentinel-2 palydovinių vaizdų.  

Paslauga sukurta “Increasing Copernicus data usability by integrating it with Lithuania spatial data 

infrastructure services and apps (InCULT)” projektu pagal “Plan for European Cooperating States 

(PECS)” kvietimą. 

Paslaugos kūrėjas – Valstybės įmonė Distancinių tyrimų ir geoinformatikos centras „GIS-Centras“ 

(toliau – VĮ „GIS-Centras“). 

Paslauga teikiama Lietuvos erdvinės informacijos portale (toliau – LEI portalas) URL adresu 

https://www.geoportal.lt/incult/. 

LEI portalas yra Lietuvos teritorijos oficialių, aktualių erdvinių duomenų rinkinių, teminių duomenų 

rinkinių, teikiamų iš pirminių duomenų teikėjų, prieigos vieta Lietuvoje. Per LEI portalą duomenis teikia 

valstybės registrai ir kadastrai, valstybės ir savivaldybių institucijos, viešojo ir privataus sektoriaus 

atstovai, mokslo ir mokymo įstaigos. LEI portalas atvertas visuomenei 2009 metais. LEI portalo adresas 

internete –www.geoportal.lt LEI portalo valdytojas yra Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerija, LEI 

portalą tvarkanti organizacija – VĮ  „GIS-Centras“.  

  

https://www.geoportal.lt/incult/
http://www.geoportal.lt/
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1. PALYDOVINIŲ DUOMENŲ PERŽIŪROS IR ANALIZĖS PASLAUGA 

Šiame skyriuje pateikiama informacija apie naudojimąsi Palydovinių duomenų peržiūros ir analizės 

paslauga, teikiama per geoportal.lt.  

Palydovinių duomenų peržiūros ir analizės paslauga orientuota ne į visų, o tik į Sentinel-2 palydovais 

surinktų duomenų 0 ir 2A apdorojimo lygio produktus.  

Sentinel-2 produktų specifikacija 

(https://sentinel.esa.int/documents/247904/349490/S2_MSI_Product_Specification.pdf) pateikiama 

Europos kosmoso agentūros svetainėje: https://sentinel.esa.int/web/sentinel/document-

library/content/-/article/sentinel-2-level-1-to-level-1c-product-specifications 

Per paslaugą teikiamų apdorotų Sentinel-2 palydovinių vaizdų NDVI, NIR, RGB mozaikų specifikacija 

pateikiama geoportal.lt teminėje srityje „Metodinė informacija“ – 

(https://www.geoportal.lt/geoportal/specifikacijos). 

1.1.  Paslaugos apžvalga  

Per Palydovinių duomenų peržiūros ir analizės paslaugą teikiamas pagrindinis ir papildomas 

geoportal.lt žemėlapių naršyklės funkcionalumas. 

Paslaugos langas vaizduojamas paveiksle žemiau (Pav. 1). 

https://sentinel.esa.int/documents/247904/349490/S2_MSI_Product_Specification.pdf
https://sentinel.esa.int/web/sentinel/document-library/content/-/article/sentinel-2-level-1-to-level-1c-product-specifications
https://sentinel.esa.int/web/sentinel/document-library/content/-/article/sentinel-2-level-1-to-level-1c-product-specifications
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Pav. 1. Palydovinių duomenų peržiūros ir analizės paslaugos langas 

1. Paslaugos URL adresas; 2. Kalbos, kuria pateikiamas vartotojo sąsajos tekstas, pasirinkimo mygtukas; 3. 

Prisijungimo prie paslaugos mygtukas; 4. Foninio paslaugos žemėlapio pasirinkimo sritis; 5. Žemėlapių 

naršyklės pagrindines funkcijas žyminčių mygtukų juosta; 6. Papildomo paslaugos funkcionalumo meniu 

juosta; 7. Per paslaugą teikiamo turinio autorių teisių informacija) 

1.2.  Žemėlapio turinys 

Naudojantis paslauga teikiami šie žemėlapiai: 

 Foninis žemėlapis; 

 Papildomi žemėlapiai (rubrika „Pasirenkamos paslaugos“). 

Foninis žemėlapis. Pagrindinis LEI portalo žemėlapis paslaugoje yra rodomas kaip numatytasis. Šio 

žemėlapio nustatymus galima valdyti Žemėlapio turinyje. Foninio žemėlapio tipų keitimui naudojama 

paslaugos lango viršutiniame dešiniajame kampe esanti foninio žemėlapio keitimo mygtukų juosta.  

Teikiama galimybė rinktis vieną iš šių foninio žemėlapio tipų: 

 Žemėlapis; 

 Ortofoto; 

 Mišrus; 
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 Pilkas. 

Žemėlapio savybės valdomos Žemėlapio turinyje. Pašalinti šio žemėlapio iš žemėlapio turinio nėra 

leidžiama. 

Pasirenkamos paslaugos. Per „Pasirenkamas paslaugas“ galima rinktis vieną iš šių žemėlapio sluoksnių 

ir juos įjungti rodymui žemėlapių naršyklėje: 

 Aktualūs Lietuvos Respublikos Sentinel palydovų duomenys;  

 Teminiai geoportal.lt žemėlapių sluoksniai. 

 

Aktualūs Lietuvos Respublikos Sentinel palydovų duomenys žemėlapių naršyklėje yra rodomi 

smulkiais ir vidutiniais masteliais (1:3 000 000 – 1:25 000).  

Duomenis sudaro aktualios Lietuvos Respublikos teritorijos Sentinel palydovinių vaizdų mozaikos:  

 NDVI – normalizuotas augmenijos skirtumo indeksas (angl. Normalised Difference Vegetation 

Index) – duomenų mozaika. 

NDVI reikšmė parodo tam tikros apibrėžtos teritorijos augalijos būklę. Gauti duomenys gali būti 

analizuojami ir palyginami tarpusavyje skirtingais laiko tarpais, jei naudotojas tokią analizę tam 

tikrais laiko tarpais atlieka. 

NDVI reikšmė yra apskaičiuojama pagal nuo paviršiaus dangos atspindėtosios matomos ir 

infraraudonosios šviesos kiekį. 

NDVI mozaika sudaryta iš rastro gardelių, kurių kiekvienos reikšmė, priklausomai nuo chlorofilo 

kiekio augaluose (chlorofilo gali ir nebūti), yra nuo -1 iki +1: 

o jei yra debesys, sniegas, vanduo – NDVI indekso reikšmės kinta nuo -1 iki ~0; 

o jei yra dirvožemis, dirbtinės dangos – nuo 0 iki ~0,2; 

o jei yra menka augmenija – nuo ~0,2; augmenijai tankėjant, augalų būklei gerėjant, 

reikšmė didėja, kol pasiekia +1. 

NDVI indekso reikšmė apskaičiuojama pagal formulę: 

𝑁𝐷𝑉𝐼 =
(𝑁𝐼𝑅−𝑅)

(𝑁𝐼𝑅+𝑅)
, kur:  

NIR – artimųjų infraraudonųjų spindulių spektro bangos ilgis (angl.: Near Infra-Red); 

R – matomų spindulių spektro – raudonos spalvos bangos ilgis. 

 NIR duomenų mozaika. 

Sudaryta iš šių spektrinių juostų kombinacijos: 

o NIR – Artimųjų infraraudonųjų spindulių; 

o R – Raudonos; 

o G – Žalios. 
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 RGB (angl.: Red Green Blue) mozaika. 

Sudaryta iš RGB spektrinių juostų kombinacijos: 

o R – Raudonos; 

o G – Žalios; 

o B – Mėlynos. 

 

Teminiai geoportal.lt žemėlapių sluoksniai – tai skirtingų metų ortofotografinis Lietuvos teritorijos 

žemėlapis. Paslaugos administratorius teminių geoportal.lt žemėlapių sluoksnių sąrašą gali keisti 

priklausomai nuo naudotojų poreikio. 

Pažymėjus pasirinktą teminį žemėlapį, žemėlapis atsiranda Žemėlapio turinyje. Iš „Pasirenkamų 

paslaugų“ sąrašo į Žemėlapio turinį pridėtą žemėlapį galima valdyti: įjungti/išjungti, pašalinti ir 

prireikus pridėti vėl. Pridėtas žemėlapis gali būti naudojamas tolesniame analizės procese. 

Kiekvienas Žemėlapio turinyje esantis žemėlapis valdomas tam skirtais mygtukais. Priklausomai nuo 

to, kokie žemėlapio valdymo mygtukai yra teikiami naudojimui, atsiranda jau minėta galimybė sluoksnį 

įjungti/išjungti, pašalinti, taip pat peržiūrėti legendą, sluoksnio nustatymus, priartinti žemėlapį pagal 

jame esančios informacijos aprėptį, keisti žemėlapio permatomumo nustatymus, vykdyti žemėlapio 

objektų paiešką, gauti papildomą informaciją apie paslaugą (paslaugos URL adresą, paslaugos tipą, 

aprašymą; Pav 2).   

 

Pav 2. Žemėlapio legendos įjungimas ir galimybė pasitelkti kitas žemėlapio sluoksnio valdymo funkcijas 

Žemėlapio turinyje 

1.3.  Pagrindinis funkcionalumas 

Žemėlapių naršyklė yra pagrindinis nacionalinio erdvinės informacijos portalo geoportal.lt 

komponentas. Lietuvos erdvinės informacijos portalo žemėlapių naršyklės struktūra yra modulinė, ir 
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Palydovinių duomenų peržiūros ir analizės paslauga yra vienas šios struktūros komponentų. Per 

paslaugą galima pasinaudoti bazinėmis žemėlapių naršyklės funkcijomis: žemėlapio artinimu/tolinimu, 

vaizdo pertempimu, galimybe žemėlapyje matuoti objektus ir pan.  

Pagrindinės žemėlapių naršyklės funkcijos pateiktos lentelėje apačioje (1 lentelė): 

1 lentelė. Pagrindinės Palydovinių duomenų peržiūros ir analizės paslaugoje naudojamos komandos 

Mygtuko 

pavadinimas 
Mygtukas 

Artinti vaizdą 
 

Tolinti vaizdą 
 

Tempti vaizdą 

 

Rodyti visą 

žemėlapį  

Rodyti ankstesnį 

žemėlapį  

Rodyti sekantį 

žemėlapį 
 

Identifikuoti 

objektą 
 

Žemiau esančiame paveiksle pateikiama Sentinel palydovinių vaizdų NIR mozaikos papildoma rastro 

celės informacija, ir tai yra pavyzdys, kaip  galima identifikuoti žemėlapyje duomenis naudojant 

identifikavimo įrankį (Pav. 3).  
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Pav. 3. NIR mozaikos identifikavimo informacija gaunama naudojant objekto identifikavimo įrankį 

1.3.1. Matavimai 

Naudojant „Matavimų“ srityje esančius įrankius, galima gauti objekto koordinačių sistemos, atstumo 

ir ploto matavimo duomenis (Pav. 4).  

 
Pav. 4. Objekto koordinačių sistemos informacija, atstumo ir ploto matavimo duomenys gali būti gaunami 

naudojant žemėlapių naršyklėje teikiamą matavimų funkcionalumą 

Įrankių, pateikiamų „Matavimų“ skiltyje, privalumai: 

 Gali būti išmatuotas reikiamas kiekis objektų; 
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 Jei tam tikrų objektų matavimo rezultatai nebeaktualūs, matavimo rezultatus galima pašalinti 

ir palikti tik dominančius įrašus; 

 Po to, kai nubrėžiamos linijų ir plotų matavimo linijos, šios linijos gali būti pataisytos naudojant 

ant linijų esančius redagavimo taškus; matavimo rezultatai atnaujinami sinchroniškai;  

 Teikiama galimybė atsisiųsti matavimo rezultatus SHAPE, CSV failais. 

Papildomai meniu lange „Nustatyti taško koordinatę” galima keisti naudojamą koordinačių sistemą, 

pasirenkant vieną iš šių: LKS-94, WGS-84, WGS-84 DMS. Taškas, kurio koordinates reikia nustatyti,  

žemėlapyje gali būti pažymimas grafiniu būdu arba, jei taško koordinatės žinomos ir reikia tašką 

atvaizduoti žemėlapyje, koordinatės gal būti įrašomos teksto įvedimo laukelyje (Pav. 5). 

 

 
Pav. 5. Taško koordinačių reikšmių įvedimo tekstu ir koordinačių sistemos pasirinkimo langas 

Naudojant sritį „Matuoti atstumą”, teikiama galimybė išmatuoti atstumą skirtingais matavimo 

vienetais (metrais ir kilometrais; Pav. 6).  

 

Pav. 6. Atstumo matavimo vienetų pasirinkimo langas 
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Meniu lange „Matuoti plotą“ teikiama galimybė išmatuoti objekto plotą skirtingais ploto matavimo 

vienetais (kvadratiniais metrais ir kilometrais, arais ir hektarais; Pav. 7). 

 

 

Pav. 7. Ploto matavimo vienetų pasirinkimo langas 

1.4. Papildomas funkcionalumas 

Naudojant Palydovinių duomenų peržiūros ir analizės paslaugą, teikiama galimybė: 

 Palyginti tarpusavyje per paslaugą teikiamus žemėlapius. Visa tai leidžia peržiūrėti, nagrinėti, 

palyginti naujausias Sentinel palydovinių vaizdų NDVI, NIR, RGB duomenų mozaikas ir teminius 

žemėlapius. Galima palyginti skirtingą skaičių žemėlapių, naudoti skirtingus žemėlapių 

palyginimo metodus: atidengiant/uždengiant du persidengiančius sluoksnius, sinchronizuotai 

keičiant peržiūrą (mastelį ir aprėptį)  visuose palyginamuose sluoksniuose;  

 Analizuoti aktualių Sentinel palydovinių vaizdų NDVI mozaiką. Statistinė duomenų analizei 

atlikti naudojama duomenų apdorojimo paslauga, pasitelkiama vizualinė analitika. 

1.4.1. Teminių sluoksnių palyginimas 

Norint palyginti skirtingus persidengiančius sluoksnius, spaudžiamas mygtukas, esantis viršutinėje 

mygtukų meniu juostoje (Pav. 8). 
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Pav. 8. Dviejų persidengiančių sluoksnių palyginimas Palydovinių duomenų peržiūros ir analizės paslaugoje 

Žemėlapių sluoksniai, kurie lyginami tarpusavyje, yra tie, kurie tuo metu yra pridėti į Žemėlapių turinį 

ir yra įjungtas jų rodymas (pažymėti varnele). Palyginamieji žemėlapiai yra pateikiami žemėlapio 

peržiūros lange, ir naudotojas gali palyginti tarpusavyje du persidengiančius sluoksnius tempdamas  

horizontalia kryptimi ekrane matomą mygtuką (Pav. 8. Dviejų persidengiančių sluoksnių palyginimas 

Palydovinių duomenų peržiūros ir analizės paslaugoje).  

Yra ir kitas žemėlapių palyginimui skirtas metodas. Norint palyginti du ar keturis žemėlapio sluoksnius, 

reikia spausti mygtuką (Pav. 9). 

 

Pav. 9. Mygtukas žemėlapio sluoksnių palyginimui suderintai keičiant vaizdą visuose palyginamuose 

žemėlapiuose 

Kai viename iš pasirinktų žemėlapių vaizdas yra artinamas/tolinamas ar perstumiamas, atitinkamai 

automatiškai keičiasi vaizdas ir likusiuose palyginamuose žemėlapiuose. Kiekvieno palyginamo 
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žemėlapio lango viršutiniame dešiniajame kampe yra mygtukas norimam žemėlapiui tame lange 

pasirinkti, rodyti ir naudoti palyginimui (Pav. 10).  

 

 
Pav. 10. Žemėlapių palyginimas sinchroniškai judant palyginamuose žemėlapiuose 

Palyginimui skirtų žemėlapių sąrašas priklauso nuo to, kokie žemėlapiai yra Žemėlapio turinyje. Jei 

žemėlapio turinyje esantys žemėlapio sluoksniai yra įjungti (pažymėti varnele), tai jie yra teikiami 

sinchroninio palyginimo žemėlapių sąraše (Pav. 11). Foninio žemėlapių naršyklės žemėlapio teikimas 

tarp palyginamų žemėlapių yra numatyta programos parinktis.   

 
Pav. 11. Žemėlapio turinyje pažymėti sluoksniai automatiškai atsiranda suderintam palyginimui teikiamų 

žemėlapių sąraše 
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Jei žemėlapio turinyje įjungti (pažymėti varnele) visi žemėlapio sluoksniai, tai jie visi yra teikiami 

suderintam  žemėlapių palyginimui atlikti. 

1.4.2. Statistinė duomenų analizė 

Galimybė atlikti statistinę mozaikos duomenų analizę teikiama paslaugos lango kairėje esančiame 

meniu. Pasirinkus meniu langą „Analizė pagal sklypą”, pateikiami sklypo, kuris bus naudojamas analizei, 

pasirinkimo variantai (Pav. 12): 

 Įbrėžkite daugiakampį; 

 Pasirinkite analizės objektus iš EDVI paslaugos. 

 
Pav. 12. Galimybė skirtingais būdais pasirinkti analizei numatomą objektą 

Pasirinkus daugiakampio įbrėžimą, žemėlapyje reikia įbrėžti sklypą (Pav. 13). Žemėlapyje įbrėžiamo 

daugiakampio didžiausias galimas plotas yra ribojamas ir vietovėje negali viršyti 400 km2. 

 

Pav. 13. Daugiakampio įbraižymas žemėlapyje statistinei analizei atlikti 

Norint statistinei analizei naudoti faile esančius ir per geoportal.lt įkeltus sklypų duomenis, reikia 

spausti „Pasirinkite analizės objektus iš EDVI paslaugos”. Apie tai, kaip įkelti failą per geoportal.lt 
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paslaugą „Erdvinių duomenų valdymas internete (EDVI)“, skaitykite https://www.geoportal.lt/edvi-

webapp/views/serviceInfo.jsf   

Norint pamatyti EDVI paslaugoje savo turimus išteklius, reikia prisijungti prie geoportal.lt (nuoroda 

„Prisijunkite” meniu lange „Analizė pagal sklypą”; Pav. 14).  

 
Pav. 14. Naudotojas turi prisijungti prie geoportal.lt, kad galėtų matyti EDVI paslaugoje turimus išteklius ir 

galėtų juos naudoti statistinei mozaikos duomenų analizei atlikti 

Prisijungus prie geoportal.lt, naudotojui teikiamas EDVI išteklių sąrašas. EDVI išteklių sąraše rodomi tik 

failai, kurių objektai daugiakampiai. Statistinei analizei gali būti naudojami ne tik savo turimi EDVI 

ištekliai, bet ir tie, kuriais su naudotoju dalinasi kiti geoportal.lt naudotojai (Pav. 15). 

https://www.geoportal.lt/edvi-webapp/views/serviceInfo.jsf
https://www.geoportal.lt/edvi-webapp/views/serviceInfo.jsf
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Pav. 15. Naudotojo turimi ir bendrinami EDVI ištekliai, kuriuos naudotojas gali pridėti į Palydovinių duomenų 

peržiūros ir analizės paslaugą ir juos naudoti tolesnei statistinei mozaikos duomenų analizei 

Norint pasitelkti EDVI objektą statistinei analizei, reikia atlikti šiuos žingsnius: 

 Prisijungti prie geoportal.lt  

 Palydovinių duomenų peržiūros ir analizės paslaugoje spustelėti „Analizė pagal sklypą“; 

 Atidaryti „Pasirinkite analizės objektus iš EDVI paslaugos“; 

 Atidaryti „Mano turinys“; 

 Pažymėti (varnele) dominantį failą; 

 Palaukti, kol pasirinkto failo objektai bus priartinti ir pavaizduoti žemėlapyje; 

 Užvesti kursorių žemėlapyje virš objekto ir palaukti, kol kursoriaus ženklas pasikeis į pliuso 

ženklą (atkreipkite dėmesį, kad meniu langas „Pasirinkite analizės objektą iš EDVI paslaugos“ 

būtų atidarytas).  Spragtelėjus objektą, automatiškai pradedamas vykdyti mozaikos duomenų 

statistinės analizės uždavinys. Palaukus analizės uždavinio pabaigos, po žemėlapiu 

automatiškai pateikiami statistinės analizės rezultatai.    

Naudotojo apibrėžtoje teritorijoje naujausių Sentinel palydovinių vaizdų mozaikos statistinių NDVI 

duomenų pateikimas yra palydovinių vaizdų peržiūros ir analizės paslaugos esmė. 

Geoduomenų apdorojimo įrankis, naudojamas rastrinių duomenų statistikos skaičiavimui pagal 

naudotojo apibrėžtą teritoriją, yra naudojamas statistinės analizės uždavinyje. 

Statistiniai rodikliai,  kuriuos galima apskaičiuoti NDVI mozaikos duomenų rinkinyje naudojant 

geoduomenų apdorojimo uždavinį: 
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 Vidurkis (angl.: Mean)  – apskaičiuojamos visų rastro gardelių vidutinė NDVI reikšmė 

apibrėžtoje teritorijoje; 

 Min – nustato mažiausią NDVI reikšmę apibrėžtoje teritorijoje; 

 Max – nustato didžiausią NDVI reikšmę apibrėžtoje teritorijoje; 

 STD (angl.: Standard Deviation) – standartinis reikšmių nuokrypis apibrėžtoje teritorijoje; 

 Area – apibrėžtos teritorijos plotas hektarais. 

Atlikus statistinę NDVI analizę, analizės rezultatas pateikiamas po žemėlapiu (Pav. 16).  

 
Pav. 16. Atlikus statistinę NDVI mozaikos duomenų analizę, po žemėlapiu pateikiamas analizės rezultatas 

Tarp paslaugos žemėlapio ir statistinės analizės rezultatų lentelės pateikiama interaktyvi nuoroda į 

analizės rezultatų parsisiuntimą JSON formatu JSON (Pav. 17) ir CSV failo formatu (Pav. 18). 

 
Pav. 17. Aktualios NDVI mozaikos duomenų statistinės analizės rezultatai, atsisiunčiami  JSON formatu 

 
Pav. 18. Aktualios NDVI mozaikos duomenų statistinės analizės rezultatai, atsisiunčiami CSV formatu 

Analizei galima naudoti reikiamą kiekį plotų objektų, tačiau analizę vykdyti galima vienu metu tik su 

vienu objektu. Spaudžiant mygtuką „Uždaryti“ statistinės analizės rezultatų langą, analizės rezultatų 

lentelė ir analizei naudoti daugiakampiai paslaugos lange neberodomi.  
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1.5. Paslaugos funkcionalumas registruotiems naudotojams 

Registruotiems ir prisijungusiems bei neregistruotiems paslaugos naudotojams teikiamas skirtingas 

paslaugos funkcionalumas. Registruotiems ir prisijungusiems paslaugos naudotojams teikiama 

galimybė naudotis kitoje geoportal.lt paslaugoje – EDVI – turimais resursais statistinės žemės dangos 

analizei atlikti. Likusios Palydovinių duomenų peržiūros ir analizės paslaugos funkcijos yra teikiamos 

visiems naudotojams.    

1.6. Paslaugos versijos 

Galima naudotis lietuviška ir angliška Palydovinių duomenų peržiūros ir analizės paslaugos versija. 

Lietuviška paslaugos versija teikiama adresu https://www.geoportal.lt/incult/, angliška versija –

https://www.geoportal.lt/incult/?lang=en . 

1.7. Pagalba naudojantis paslauga 

Jei turite klausimų dėl naudojimosi Palydovinių duomenų peržiūros ir analizės paslauga, prašome 

susisiekti su paslaugą administruojančiais VĮ „GIS-Centras“ darbuotojais siųsdami paklausimą 

(https://www.geoportal.lt/geoportal/paklausimai) arba rašydami info@geoportal.lt  
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