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В процесі моніторингу розвитку повеней карти
затоплених територій необхідно отримувати в оперативному
режимі. Зазвичай отримання інформативних оптичних
супутникових даних ускладнюється наявністю хмарного
покриву [1]. Тому для розв’язання задачі важливо
використовувати радіолокаційні супутникові зображення, а
також іншу наявну інформацію. Як правило, ця інформація є
розподіленою та має великий об’єм. Таким чином, виникає
задача інтеграції розподілених інформаційних ресурсів, а
також використання інтелектуальних методів для побудови
маски затоплених територій.
Для розв’язання поставленої задачі запропоновано
загальну схему інтеграції оптичних та радіолокаційних
супутникових даних з використанням Grid-технологій. В
межах цієї схеми кожне супутникове зображення
обробляється окремо відповідним обробником, а для
ідентифікації затоплених територій отримані зображення
об’єднуються в єдиний інформаційний продукт. Крім того, в
результаті злиття зображень можна оцінити достовірність
отриманої маски затоплених територій.
Запропонований підхід практично застосовано для
ідентифікації повеней шляхом інтеграції оптичних даних
Landsat-5 та радіолокаційного зображення Radarsat-2.
Використання різнорідних даних дозволяє підвищити якість
розв’язання задачі. Використання Grid для обробки
супутникової інформації дозволяє ефективно керувати
складним потоком виконання задач та в повній мірі задіяти

паралельні обчислення для обробки даних великого об’єму
[2].
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