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РОЗПАРАЛЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ПОБУДОВИ ЧАСОВОГО РЯДУ 

СУПУТНИКОВИХ ЗНІМКІВ 

 

Часовий ряд супутникових знімків необхідний для розв’язання багатьох 

прикладних задач таких як класифікація сільськогосподарських посівів, 

прогнозування врожайності та інші [1-3]. Тому створення часових рядів є 

важливою частиною підготовки даних для аналізу та подальшого використання. 

Враховуючи велику кількість супутникових даних в останні роки, створення 

часового ряду займає багато обчислювальних ресурсів та в першу чергу часу, тому 

виникає задача оптимізації цього процесу та його пришвидшення. 

Для виконання даної роботи запропоновано використовувати 

розпаралелювання процесу побудови часового ряду у програмі написаній на мові 

python, 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. Найкращим з них 

виявився спосіб з використанням модулю multiprocessing. 

Використовуючи запропонований спосіб розпаралелювання процесів за 

допомогою модуля multiprocessing, вдалося оптимізувати та пришвидшити процес 

утворення часового ряду супутникових знімків. Використання часового ряду 

знімків дозволило покращити точність карти класифікації, отриманої за допомогою 

ансамблю нейронних мереж, більше ніж на 10% у порівнянні з класифікацією по 

одному знімку [2]. 
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