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Анотацiя
Запропоновано методи злиття даних, що дали можливiсть вирiшити задачу побудови карти земного покриву всiєї
територiї України на основi рiзнорiдних супутникових даних.
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Вступ
Для побудови карт земного покриву великих те-

риторiй (на рiвнi областей, або країни) з використа-
нням супутникових даних, виникає проблема, коли
не можливо покрити дослiджувану територiю одним
зображенням середнього або високого просторового
розрiзнення [1, 2]. Причиною цього може бути велика
площа дослiджуваної територiї, вiдсутнiсть даних з
одного космiчного апарата, наявнiсть на супутнико-
вих зображеннях хмарностi, похибок, тощо [3, 4].

Постановка задачi та її вирiшення
Прив’язанiсть тематичних карт землекористува-

ння до конкретного часового перiоду, а також їх
просторова обмеженiсть викликають необхiднiсть їх
перiодичного оновлення, а також залучення до проце-
су картографування iнших можливих супутникових
даних. Супутниковi данi, в свою чергу, вiдрiзняю-
ться просторовим та радiометричним розрiзненням,
а також площею охоплення (покриттям). Беручи
до уваги стрiмко зростаюче рiзноманiття космiчних
апаратiв, виведених на орбiту Землi протягом остан-
нього десятилiття, виникає iнша, не менш актуальна
проблема, що полягає в необхiдностi обробки вели-
ких об’ємiв даних, за допомогою розподiлених обчи-
слювальних ресурсiв та високопродуктивних обчи-
слень.

Для вирiшення таких проблем (рис. 1) використо-
вують методи на основi технологiї злиття даних (data
fusion) [5]. Iснуючi методи, що використовуються для
злиття даних, зокрема метод голосування або най-
ближчого сусiда, мають свої недолiки, оскiльки не
враховують специфiку вхiдних даних (хмарнiсть, на-
явнiсть димки чи артефактiв попередньої обробки
даних). Для побудови результуючої карти пропону-
ється три методи злиття даних на рiвнi прийняття
рiшень.

Перший метод полягає в попiксельному прийняттi
рiшення на основi ймовiрностi приналежностi дано-
го пiкселя певного класу на кожному зображеннi,
що покриває даний пiксель. Другий метод злиття
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Рис. 1. Неузгодженiсть результатiв класифiкацiї

на рiвнi прийняття рiшень зводиться до наступного:
рiшення про приналежнiсть даного пiкселя деякому
класу приймається з урахуванням якостi знiмкiв, що
його покривають, тобто маски вiдновлених пiкселiв,
так як результат класифiкацiї вiдновлених пiкселiв
не вiдрiзняється високою надiйнiстю.

В рамках третього методу пропонується викори-
стовувати класифiкацiю на основi часових рядiв су-
путникових даних, а для отримання результуючої
карти, застосовується метод злиття даних на рiвнi
прийняття рiшень iз урахуванням апостерiорної ймо-
вiрностi кожного пiкселя та маски хмарностi. Вико-
ристання третього методу злиття даних, забезпечує
найкращi результати як для точностi «користувача»,
так i для точностi «виробника».

Найнижча точнiсть результатiв класифiкацiї спо-
стерiгається для класу необроблюваних земель. Це
пояснюється схожiстю спектральних характеристик
рiзних типiв рослинностi (на сiльськогосподарських
i несiльськогосподарських територiях).

Висновки
Запропонованi методи злиття даних в задачi класи-

фiкацiї земного покриву на рiвнi прийняття рiшень,



Рис. 2. Карта земного покриву для України за 2010 рiк, на основi супутникових знiмкiв Landsat 5/7

що базуються на використаннi точностi класифiка-
цiї кожного класу, маски хмарностi зображень та
апостерiорної ймовiрностi пiкселiв [6, 7].

Розробленi методи картографування земного по-
криву були використанi при створеннi карт для всiєї
територiї України на основi даних Landsat-4/5/7,
для 2010, 2000 та 1990 рокiв (рис. 2).

Середня точнiсть класифiкацiї земного покриву
по всiй територiї складає 93.6 %, при чому отри-
манi результати досить точно спiвпадають з дани-
ми офiцiйної статистики. Результати, отриманi при
розв’язаннi задачi картографування, можна вико-
ристовувати для оцiнки ризикiв, оцiнки загальних
тенденцiй рiзного призначення земельного покриву
в Українi, а також для розв’язання iнших важли-
вих прикладних задач, наприклад, для iдентифiкацiї
сiвозмiн, прогнозування врожайностi та валового збо-
ру врожаю.

Детальний огляд результатiв буде представлений
у доповiдi.
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