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Анотацiя
У данiй роботi запропоновано методологiю для вирiшення проблеми обробки великих обсягiв супутникових i
геопросторових даних. Iєрархiчна структура моделi глибинного навчання ґрунтується на методi згорткових ней-
ронних мереж i на методах геопросторового аналiзу. Використовуючи розроблену методологiю, побудовано карту
класифiкацiї для Київської областi за 2015 рiк.
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Вступ

Починаючи з 2014 року, в рамках програми Євро-
пейського союзу Copernicus надаються безкоштовнi
супутниковi данi з високою роздiльною здатнiстю
в операцiйному режимi, також зважаючи на наяв-
нiсть у вiльному доступi даних iнших супутникiв,
зокрема Landsat-8 i Proba-V, можна з повною впев-
ненiстю констатувати виникнення проблеми вели-
ких об’ємiв даних “Big data”. Цi данi дуже важливi
для вирiшення багатьох прикладних задач, таких як
змiна клiмату i навколишнього середовища, монiто-
ринг сiльського господарства, стихiйних лих i оцiнка
ризикiв.

Для розв’язання цих задач необхiднi принципово
новi методи i автоматичнi iнформацiйнi технологiї. В
останнi роки активно розвиваються методи глибин-
ного навчання (deep learning), якi, як правило, розро-
бляються для iнших предметних областей, зокрема,
обробки текстової та вiдеоiнформацiї [1, 2].

У данiй роботi запропоновано методологiю на осно-
вi глибинного навчання для вирiшення проблеми
обробки великих обсягiв супутникових i геопросто-
рових даних.

Постановка задачi та її розв’язок

Для завдання класифiкацiї сiльськогосподарських
земель пропонується використовувати iєрархiчну
структуру моделi глибинного навчання. Модель скла-
дається з чотирьох рiвнiв:

(I) попередньої обробки даних,

(II) попiксельної класифiкацiї,

(III) постобробки (векторизацiї),

(IV) проведення аналiзу отриманих карт класифiка-
цiй за декiлька рокiв для оцiнки змiн земного
покриву.

В оптичних супутникових даних присутнi хмари
та їх тiнi. Задачу їх усунення пропонується розв’язу-
вати шляхом кластеризацiї часового ряду знiмкiв за
допомогою самоорганiзацiйних мереж Кохонена.

Класифiкацiя земного покриву здiйснюється на
основi часового ряду супутникових зображень з вико-
ристанням ансамблю глибинних згорткових нейрон-
них мереж [3]. Ця iдея описана в [4], в данiй роботi
повнозв’язну нейронну мережу з одним прихованим
шаром замiнено на згорткову мережу. Даний метод є
унiверсальним, його можна використовувати як для
класифiкацiї часового ряду оптичних або радарних
зображень, так i для їх комбiнацiї [5, 6]. На вихо-
дi кожної з мереж отримуються не лише значення
конкретного класу, але й усередненої апостерiорної
ймовiрностi класифiкацiї для кожного з класiв. Ця
iнформацiя може бути ефективно використана на
наступному етапi (III) фiльтрацiї i векторизацiї отри-
маної карти.

Результати

Даний пiдхiд апробований при побудовi карти кла-
сифiкацiї Київської областi за 2015 рiк, що складає-
ться з 11 класiв. Точнiсть отриманої карти переви-
щує 92% (Рис. 1).
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