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Iguassu Software Systems (ISS) 
was established in 1994 and focused on high-tech  
solutions including real-time software development  
from industrial systems to satellite control and satellite  
navigation. Customers include the European Space 
Agency and its suppliers, Eumetsat,  HP, Agilent,  
Ingersoll-Rand and Inter-American Development Bank.  
ISS is currently working on:

Parallel Data-Mining Components  
(prime Iguassu)

Real-time EGNOS Performance Monitoring  
(prime Iguassu)

Interference Monitoring System for GNSS Reference 
Stations (subcontractor of Astrium D)

Open-standard On-line Observation Services  
(subcontractor of EOX)

The main objective of the GRID project was to acquire relevant 
knowledge and demonstrate effective use of Grid technology for 
Earth Observation Synthetic Aperture Radar (SAR) data proces-
sing. This was achieved by porting of miscellaneous SAR data han-
dling SW packages to Grid and by development of related high le-
vel SAR-based functionality available to users through the “Grid 
Processing-On-Demand” (G-POD) web portal. The major benefits 
brought by Grid technology to EO data processing are fast and sea-
mless access to a large bulk of data and the possibility of on-de-
mand processing. Two prototype SAR data processing services have 
been prepared by the project.

The first service is the Large Scale Mapping (parallelized mosaic-
king) service which is able to produce fast high-resolution ortho-re-
ctified ASAR mosaics, re-project/re-sample existing mosaics and 
combine different mosaics to RGB images. The service is able to 
process the data in substantially shorter time due to the fast down-
load of the data from on-line storage and distributed processing 
load over many computers.

The second service called Multi-Temporal Analysis (change dete-
ction), allows the selection of a single reference image and single 

or multiple historical data for desired area of interest. This servi-
ce can be a useful tool reducing the delay between the accessing 
and processing of the satellite data in case of emergency map-
ping demanded by natural disasters where time is a critical factor. 

The activities of the project were carried out in close collabora-
tion with ESA/ESRIN G-POD team. The role of Iguassu Software 
Systems was to prepare the software components ranging from 
low-level tools to hi-level functional blocks and their work-flow, 
testing of all the software components, and assistance during the 
G-POD integration.

What would you name as main benefits of the project to you 
and your company?

“Working on this project enriched both our 
company and me by several invaluable experiences 
of direct cooperation with the European Space 
Agency. From the professional perspective it was an 
opportunity to understand better the GRID technol-
ogy and distributed computation techniques 
applied to remote sensing products, specifically the 
G-POD (Grid Processing On Demand) infrastructure 
in ESA ESRIN. Personally I also very much appreciate 
the opportunity to work in the international team 
based directly in ESRIN in Frascati and to have a 
first-hand experience, how ESA works internally.”

earth obServatIon

UtIlISIng grID technology for raDar earth obServatIon 
SatellIte Data

Project duration: 2005 to 2007 
Project manager: Martin Pačes 
martin.paces@iguassu.cz

Example of website interface for selection of area of interest and time interval for ASAR images GRID 
processing
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Trvání projektu: 2005 až 2007 
Vedoucí projektu: Martin Pačes 
martin.paces@iguassu.cz

Společnost Iguassu Software Systems (ISS)  
byla založena v Praze v roce 1994 a zaměřuje se na high-
tech IT služby včetně vývoje real-time software od  
průmyslových aplikací po řídící systémy družic a družico-
vou navigaci. Mezi zákazníky firmy patří Evropská kosmická 
agentura a její dodavatelé, Eumetsat, HP, Agilent, Ingersoll-
Rand a Inter-American Development Bank.  
ISS v současné pracuje na:

Parallel Data-Mining Components  
(hlavní dodavatel Iguassu)

Real-time EGNOS Performance Monitoring  
(hlavní dodavatel Iguassu)

Interference Monitoring System for GNSS Reference 
Stations (subdodavatel pro Astrium D)

Open-standard On-line Observation Services  
(subdodavatel pro EOX)

Hlavním cílem projektu GRID bylo demonstrovat efektivní využití 
technologie Grid pro zpracování radarových dat ze senzoru ASAR 
družice Envisat. Během projektu byly vyvinuty softwarové moduly 
uzpůsobené pro výpočetní architekturu Grid, konkrétně pro zaříze-
ní ESA G-POD (Grid Processing-On-Demand), které rovněž koneč-
ným uživatelům umožňuje přes webové rozhraní zadávat poptávku 
pro zpracování konkrétních dat. Hlavními přínosy zpracování sním-
ků pomocí technologie Grid jsou rychlý a snadný přístup k velkým 
objemům dat a možnost uživatelského zadávání poptávky.

Během projektu byly připraveny prototypy dvou služeb. První  
službou je mapování ve velkém měřítku, která produkuje ortorekti-
fikované mosaiky složené ze snímků ASAR ve vysokém rozlišení,  
je schopna převzorkovat existující mozaiky a vytvářet z nich kom-
binované RGB snímky. Tato služba je schopna zpracovávat snímky 
mnohem rychleji díky paralelnímu zpracování na mnoha počítačích 
současně. Druhá služba se zaměřuje na detekci změn ze snímků  
vybraného území v různých časových intervalech a může být uži-
tečná zejména pro zpracování snímků území zasažených přírodními 
pohromami a jinými krizovými situacemi, kdy je klíčovým faktorem 
zejména čas. 

Projekt byl zpracován v úzké spolupráci s týmem pracovníků ESA/
ESRIN na systému G-POD. Role Iguassu Software Systems byla při-
pravit bloky software na různé hierarchické úrovni, jejich funkční 
uspořádání, testování a asistenci při integraci do systému G-POD.

co vám účast v projektu grID přinesla?

„Tato účast přinesla jak naší firmě tak i mně osob-
ně řadu neocenitelných zkušeností z přímé spolu-
práce s Evropskou kosmickou agenturou. Po odbor-
né stránce to byla možnost seznámit se blíže s pou-
žitím gridové technologie a distribuovaných vżpoŤ-
tý v oblasti dálkového průzkumu Země a specificky 
s gridovou infrastrukturou G-POD (Grid Processing 
On Demand) v ESRINu. Osobně si také velmi cením 
možnosti pracovat začleněn v mezinárodním týmu 
přímo v ESRINu ve Frascati a zažít tak na čas fungo-
vání ESA zevnitř.“

vyUžItí technologIe grID pro zpracování raDarových 
DrUžIcových Snímků

Mozaika z radarových snímků senzoru ASAR z družice Envisat vytvořená na ESA G-POD

Kompozice snímků ASAR před a po povodních v indickém Biharu v červenci 2007, vygenerovaná  
na G-POD a zobrazená na GoogleEarth™


