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ВСТУП 

Під час роботи з великими даними часто виникають дуже ресурсоємкі завдання такі як 

побудова часового ряду супутникових знімків ,необхідних для розв’язання багатьох 

прикладних задач таких як класифікація сільськогосподарських посівів, прогнозування 

врожайності та інші [1-3].Тому виникає бажання ,враховуючи кількість супутникових даних 

за остані роки та час їх обробки для складання часового ряду, оптимізувати використання 

обчислювальних ресурсів та пришвидшити цей процес. 

 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧI ТА ЇЇ РОЗВ’ЯЗОК 

В даній роботі запропоновані способи оптимізації процесу побудови часового ряду у 

програмах написаних на мовах python та C# за допомогою розпаралелювання, що дозволяють 

здійснювати роботу з кількома каналами растрів одночасно. Для даного експерименту було 

використано 10 супутникових знімків Sentinel-1 за 2016 рік, та проаналізовано 3 способи 

розпаралелювання процесів на мові python: модуль threading, модуль subprocess та модуль  

multiprocessing та 2 способи розпаралелювання на мові csharp : модуль threading та Parallel. 

Найкращим з них виявився спосіб з використанням модулю multiprocessing.Якщо в 

середньому процедура створення часового ряду на мові python працює на даній тестовій 

вибірці при однакових умовах 4760 секунд,тоді при розбиті її на 4 процеси за допомогою 

модуля multiprocessing ми отримуємо середній час в 4286 секунд. Основною проблемою 

оптимізації створення часового ряду за допомогою розпаралелювання є велика кільскість 

звернень кожного процесу до жорсткого диску,оскільки одночасно до нього може отримати 

доступ тільки один процес,тим не менш було отримано хороший результат,враховуючи 

виграш в часі в середньому 473,5 секунд, що є 1/10 всього часу побудови часового ряду 

супутникових знімків. 
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Рис 1. 1-максимальний час, 2-середній час, 3-мінімальний час 

На рисунку 1 представлене порівняння часу роботи процедури створення часового ряду 

з 10-ти знімків Sentinel-1 за 2016 рік на мові програмування Python функції без 

розпаралелювання, модифікації даної функції з розпаралелюванням на 2 процеси та 

модифікації даної функції з розпаралелюванням на 4 процеси, в першій трійці стовбців 

представлений максимальний час роботи даних функцій, у другій трійці стовбців середній час 

роботи даних функцій та у третій трійці стовбців, мінімальний час роботи даних функцій. 

 

РЕЗУЛЬТАТИ 

Використовуючи запропонований спосіб розпаралелювання процесів за допомогою 

модуля multiprocessing, вдалось оптимізувати процес створення часового ряду супутникових 

знімків та пришвидшити його на 5 відсотків при розпаралелюванні на 2 процеси та на 10 

відсотків при розпаралелюванні на 4 процеси. Використання часового ряду знімків дозволило 

покращити точність карти класифікації, отриманої за допомогою ансамблю нейронних мереж, 

більше ніж на 10 відсотків  у порівнянні з класифікацією по одному знімку [2]. 
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