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Побудова карти класифікації для великих територій
вимагає автоматичної обробки супутникових знімків.
Найбільш популярними на сьогодні підходами є
кластеризація даних (наприклад, методом К-середніх) з
наступною класифікацією, або використання методів
логістичної регресії, зокрема нейронних мереж типу
багатошарового персптрона (MLP) або ядерних методів.
В даній роботі задача розділена на 3 етапи. Першим
етапом відбувається послідовна підготовка скорегованих
знімків супутника Landsat5 та растеризація вибірки. На
наступному етапі відбувається класифікація знімків. Для
цього початкова вибірка розбивається на дві частини:
навчальну та тестову. Класифікація проводиться за
допомогою нейронної мережі, яка під час навчання мінімізує
похибку для навчальної вибірки. По закінченню навчання
будується матриця невідповідностей для тестової вибірки та
формується карта класифікації для конкретного знімку. За
цією схемою автоматично обробляються усі знімки, що
подаються на вхід нейронної мережі послідовно, а результати
класифікації записуються в географічній проекції зі
збереженням розміру пікселя. Третім етапом (після
класифікації всіх зображень) відбувається об’єднання карт
класифікацій в одну цілу з урахуванням географічної проекції
знімків та використанням матриць невідповідностей, з яких
знаходимо ймовірності кожного класу для кожного
зображення.
За допомогою запропонованого підходу отримана карта
класифікації за 2010 рік для сімох областей України. На базі
отриманої карти проведено порівняння результату з
офіційною статистикою для кожному класу. Карта

класифікації та результати будуть представлені детально під
час доповіді.
Запропонований підхід можна реалізовувати на основі
технологій високопродуктивних обчислень, наприклад в грідсередовищі [1]. Отримані карти класифікації можна
використовувати в різних прикладних задачах, наприклад,
оцінки стану сільгоспкультур або визначення площ затоплень
[2-3].
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