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Події початку 2020 року, а саме масштабні пожежі на території Австралії, 
показали всьому світу, що навіть у XXI сторіччі вогонь може нанести багато-
мільйонних збитків економіці держав, а довколишньому середовищу – збитків 
майже непоправних. Саме тому особливо гостро постали питання автоматизо-
ваного екологічного моніторингу та побудови системи превентивних заходів 
для запобігання пожеж. Чималу роль у подібних системах має відігравати му-
льтиспектральний аналіз зображень земної поверхні з безпілотних літальних 
апаратів та штучних супутників Землі. У роботі розглянуто інформацію про 
такі супутники дистанційного зондування Землі як Landsat-8 та Sentinel-2. 
Також досліджено теоретичні дані щодо спектрів, у яких здатні отримувати 
зображення дані системи, і описано які із цих спектрів мають практичне за-
стосування при вирішенні задачі виявлення територій, яким було завдано 
збитків вогнем. Крім того, описана додаткова обробка отриманих геоданих із 
метою запобігання отримання хибних вихідних результатів через наявність 
на супутникових зображеннях хмар. Також дана робота розглядає підхід ін-
дексу dNBR (Differenced Normalized Burn Ratio), який включає в себе обробку 
наборів вхідних геоданих до етапу пожеж та після них, і одержання NBR для 
кожного з періодів, задля розрахунку загальної картини вражених зон тих 
територій, що зазнали впливу пожеж. Цей індекс дозволяє зручно та наочно 
отримати дані про серйозність пожеж та завданих екологічних збитків. До-
сліджено питання можливості побудови такої інтелектуальної системи на 
основі нейронних мереж, що мала б змогу за поданими вхідними масивами 
мультиспектральних геоданих надавати вихідну інформацію про вірогідність 
враження зазначених територій пожежами; розглянуто наявні підходи розро-
бки систем глибинного навчання. З практичної ж точки зору, обґрунтовано та 
обрано інструменти для вирішення описаної прикладної задачі. Робота опи-
сує широкі можливості бібліотек мови програмування Python, що мають за-
стосування як при обробці великих обсягів різних типів даних у сфері дослі-
дження екологічного стану Землі (Pandas, Numpy, Matplotlib, Rasterio та ін-
ші), так і при побудові моделей нейронних мереж (Tensorflow, Keras). 
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