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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. На сьогодні екологічний моніторинг навколишнього 

середовища і природних ресурсів здійснюється за допомогою спеціалізованих 

систем спостережень і подальшої обробки отриманих даних. Компʼютерна 

обробка реалістичних картографічних зображень ландшафтних обʼєктів в 

геоінформаційних системах (ГІС) екологічного моніторингу передбачає в 

загальному випадку реалізацію етапів попередньої обробки, сегментації, 

розпізнавання та інтерпретації. Особливий практичний інтерес представляють 

завдання розпізнавання обʼєктів за супутниковими та аерознімками. До 

основних труднощів такого розпізнавання відноситься зміна видимості 

обʼєктів, що викликається різними внутрішніми та зовнішніми чинниками 

(освітлення, орієнтація, стан, наявність спотворених фрагментів зображення 

тощо). Аналіз та інтерпретація знімків є важливою частиною реалізації багатьох 

ГІС додатків (наприклад, побудова топографічних карт, кадастрових планів, 

локалізації районів забруднення, моніторинг зміни контурів окремих ділянок 

зображень під впливом природних і антропогенних факторів). Завданням 

обробки просторових даних (ПД) в ГІС екологічного моніторингу природних 

ресурсів (зокрема, ландшафтних обʼєктів) може бути як поліпшення 

(відновлення) зображення за деяким критерієм, так і спеціальне перетворення 

зображень. В останньому випадку обробка зображень може бути проміжним 

етапом для подальшого розпізнавання зображення (наприклад, для виділення 

контуру обʼєкта). Оброблювані зображення, як правило, спотворені шумами та 

викривленнями різної природи. Пониження рівнів шумів в задачах обробки ПД 

в ГІС сприяє поліпшенню візуального сприйняття аналізованих зображень та 

збільшенню чіткості при виділенні контурів обʼєктів, що є необхідним для їх 

подальшого розпізнавання. Одним з можливих варіантів реалізації завдань 

обробки зашумлених просторових даних є використання нейромережевих 

методів, що дозволяють реалізувати паралельні схеми обробки зображень за 

допомогою штучних нейронних мереж (ШНМ). Значним внеском в розвиток 

методів та інформаційних технологій обробки просторових даних в ГІС 

екологічного моніторингу слід вважати дослідження вітчизняних та зарубіжних 

авторів: Ю.М. Андрейчука, Ю.П. Зайченка, В.І. Зацерковного, Є.А. Іванова, 

Н.М. Куссуль, В.Б. Мокіна, В.Д. Шипуліна, W. Chen; F. Galland, G. Grant, 

S. Nazeer, S. Abirami, E. Oberndorfer.  

Втім слід відзначити, що на сьогодні не існує універсальних методів і 

технологій інтелектуальної обробки даних в геоінформаційних системах 

екологічного моніторингу регіонального та загальнодержавного рівнів. Таким 

чином, розробка і дослідження сукупності методів, моделей і алгоритмів 

обробки цифрових зображень в ГІС екологічного моніторингу, заснованих на 

застосуванні сучасних підходів, обʼєднаних в інформаційну технологію 

інтелектуальної обробки цифрових зображень в ГІС екологічного моніторингу 

ландшафтних обʼєктів та промислових зон, є актуальною науково-практичною 

задачею, яка визначила напрямок досліджень дисертаційної роботи.  
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Звʼязок роботи з науковими програмами, планами, темами.  

Дисертаційна робота виконувалася в Харківському національному 

університеті радіоелектроніки відповідно до плану НДР ДЗ/475-2011 

«Розроблення технології та інструментальних засобів створення міських 

геоінформаційних систем на базі програмних продуктів з відкритим кодом» 

(№ ДР 0111U005935). 

Мета та задачі дослідження. Метою дисертаційної роботи є розробка 

методів інтелектуальної обробки просторових даних в геоінформаційних 

системах екологічного моніторингу, які дозволяють підвищити якість 

формування ландшафтних цифрових зображень для подальшого аналізу стану 

зон моніторингу.  

Згідно зі сформульованою метою в дисертаційній роботі необхідно 

розв’язати такі задачі: 

– аналіз існуючих моделей та методів обробки просторових даних в 

геоінформаційних системах; 

– модифікація методу фотометричної корекції аерофотознімків в ГІС 

екологічного моніторингу, яка є попереднім етапом подальшої нейромережевої 

обробки просторових даних з метою класифікації обʼєктів моніторингу; 

– розробка двоетапного методу нейромережевої обробки зашумлених 

зображень (процедура 1) і наступного детектування контурів (процедура 2); 

– розробка методу категорійної класифікації просторових обʼєктів ГІС за 

результатами компʼютерного аналізу зображень; 

– розробка методу компʼютерного аналізу просторових зображень із 

застосуванням марковських моделей; 

– розробка методу стиснення зображень в ГІС на основі фрактальної 

моделі і генетичної оптимізації; 

– розробка методу стиснення та відновлення зображень з використанням 

шумопригнічуючих автоенкодерів; 

– експериментальне моделювання запропонованих методів; 

– розробка структури інформаційних технологій обробки просторових 

даних та стиснення / відновлення оцифрованих зображень обʼєктів ландшафтних 

та промислових зон, що аналізуються в складі ГІС ландшафтного екологічного 

моніторингу.  

Обʼєкт дослідження – процеси обробки та аналізу цифрових зображень 

обʼєктів ландшафтних та промислових зон, що аналізуються в ГІС екологічного 

моніторингу.  

Предмет дослідження – методи інтелектуальної обробки просторових 

даних та формування ландшафтних цифрових зображень в ГІС екологічного 

моніторингу. 

Методи дослідження базуються на використанні: теорії розпізнавання 

образів та обробки зображень (для розробки методів попередньої обробки 

просторових даних та сегментації зображень); теорії штучних нейронних мереж 

(для фільтрації та відновлення зашумлених або викривлених  зображень 

контрольованих обʼєктів моніторингу); фрактального аналізу та генетичної 
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оптимізації (для розробки методу стиснення зображень в ГІС); марковської 

моделі растрових зображень (для компʼютерного аналізу просторових зображень 

обʼєктів ландшафтних та промислових зон), теорії імітаційного моделювання 

(для експериментального моделювання запропонованих методів). 

Наукова новизна отриманих результатів. Основні результати, які 

визначають наукову новизну дисертаційної роботи:  

а) вперше запропоновано 

– метод категорійної класифікації об’єктів в задачах комп’ютерного аналізу 

аерознімків, де, на відміну від існуючих, використано комбіновану базу прототипів, 

яка розширюється за допомогою простих критеріїв (кольору, текстури, контурів), 

що дозволяє спростити задачу розпізнавання обʼєктів зон моніторингу;  

– метод нейромережевої обробки зашумлених цифрових зображень, які 

можуть містити викривлені фрагменти, який, на відміну від існуючих, заснований 

на використанні нейроеволюційної моделі шумопригнічуючих автоенкодерів з 

поліпшеними апроксимуючими властивостями, що дає можливість його 

практичного використання для обробки даних в геоінформаційних системах за 

умов наявності суттєвих шумів; 

б) удосконалено 

– метод сегментації та виділення контурів просторових цифрових зображень, 

оснований на використанні марковських моделей, який, на відміну від існуючих, 

дозволяє враховувати характер околу аналізованого пікселя і задавати залежність 

між класами сусідніх пікселів, що сприяє підвищенню якості детектування 

контурів обʼєктів зон моніторингу; 

– метод нейромережевої обробки зашумлених картографічних даних 

геоінформаційної системи, який, на відміну від існуючих, передбачає реалізацію на 

паралельних обчислювальних структурах процедур попередньої фільтрації 

напівтонових просторових зображень та завадостійкого детектування контурів 

об’єктів зображень; 

в) набули подальшого розвитку 

– метод корекції кольорових картографічних зображень з метою поліпшення 

їх якості, яке здійснюється за рахунок зміни яскравісної компоненти зображення в 

кольоровому просторі HSI за методом гамма-корекції;  

– метод стиснення растрових даних, де використовується комбіноване 

застосування генетичної оптимізації та фрактальних методів компресії просторових 

зображень, представлених за допомогою квадродерев, що дозволяє його ефективно 

застосовувати для обробки та архівації даних в геоінформаційних системах.  

Практичне значення отриманих результатів.  

Практичними результатами використання проведених досліджень є 

алгоритми, прикладні програми та інформаційна технологія, що реалізують 

розроблені методи інтелектуальної обробки цифрових зображень в ГІС 

екологічного моніторингу. В результаті їх впровадження розроблено інформаційну 

технологію інтелектуальної обробки цифрових зображень в ГІС ландшафтно-

екологічного моніторингу (ГІСЛЕМ), що обʼєднує сукупність моделей і методів, 

зокрема: рекурентні методи навчання нейронних мереж, які використовуються для 
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вирішення завдань обробки зображень; алгоритми навчання ШНМ на основі 

асиметричних функціоналів якості, що дозволяють отримувати якісні моделі в 

умовах наявності різних типів перешкод; ієрархічні ШНМ для стиснення та 

фільтрації зображень, що дозволяють значно зменшити апаратні витрати і обсяг 

памʼяті для зберігання зображень, а також зменшити час їх обробки; 

еволюціонуючий шумопригнічуючий автоенкодер (ЕШАЕ), призначений для 

фільтраціїї шумів та відновлення спотворених фрагментів в цифрових зображеннях 

в ГІС екологічного моніторингу; гібридний підхід до інтелектуальної обробки 

цифрових зображень, який обʼєднує переваги відомих і запропонованих методів. 

Очікуваний ефект від впровадження результатів дисертації позначиться на 

підвищенні якості та оперативності обробки цифрових зображень в ГІС 

екологічного моніторингу ландшафтних обʼєктів України, інтегрованій в Єдину 

державну систему моніторингу навколишнього середовища і природних ресурсів. 

Отримані результати можуть бути адаптовані для широкого класу прикладних 

завдань обробки, стиснення і класифікації зображень в ГІС, що вимагають обробки 

структурованої інформації високого рівня (зокрема розпізнавання та індексації 

зображень). До таких завдань слід, зокрема, віднести розпізнавання на знімках доріг 

і перехресть, необхідне для складання картографічної бази даних ГІС та здійснення 

екологічного контролю в промислових регіонах з високим ризиком порушень 

екології. На основі результатів проекту можуть бути створені курси лекцій і 

навчальні посібники з інтелектуальних методів обробки цифрових зображень, 

методів нейромережевого моделювання та методів еволюційних обчислень для 

профільних закладів вищої освіти України.  

Результати дисертаційної роботи впроваджені у ПАТ «Сєвєродонецький 

ОРГХІМ», м. Сєвєродонецьк (акт від 30.11.2017 р.). 

Особистий внесок здобувача. Усі основні результати дисертаційної 

роботи, що виносяться на захист, отримані здобувачем особисто. Серед них: 

здійснено реалізацію методу компʼютерної обробки цифрових аерофотознімків, що 

дозволяє поліпшити якісні характеристики зображень; удосконалено метод 

нейромережевої обробки зашумлених просторових даних, що забезпечує додаткові 

можливості фільтрації зашумлених зображень; розроблено метод стиснення 

растрових даних, який може бути застосовано для обробки та архівації даних в 

геоінформаційних системах; модифіковано метод сегментації та виділення 

контурів просторових цифрових зображень, оснований на використанні 

марковських моделей, який дозволяє враховувати характер околу аналізованих 

пікселів; запропоновано та програмно реалізовано метод нейромережевої обробки 

з використанням автоенкодерів зашумлених цифрових зображень, які можуть 

містити викривлені фрагменти; досліджено процедури нейромережевого стиснення 

інформації в ГІС екологічного моніторингу; запропоновано програмний модуль 

фрактального стиснення геоінформаційних просторових даних; запропоновано та 

програмно реалізовано метод сегментації бінаризованих зображень; запропоновано 

інформаційну технологію обробки, стиснення та відновлення зображень в ГІС 

ландшафтно-екологічного моніторингу 
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Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертаційної 

роботи доповідалися на: 1-й, 2-й, 4-й міжнародних науково-технічних 

конференціях «Проблеми інформатизації» (Черкаси, Київ, Полтава, 2013; 

Париж, Бєлгород, Черкаси, Харків, 2014; Черкаси, Київ, Баку, БельскоБяла, 

Харків, 2016); 4-й, 5-й, 6-й міжнародних науково-технічних конференціях 

«Сучасні напрямки розвитку інформаційно-комунікаційних технологій і 

способів управління» (Київ-Харків, 2010; Полтава-Бєлгород-Харків-Київ-

Кіровоград, 2013; Полтава-Баку-Кіровоград-Харків, 2016); 5-й Міжнародній 

науково-практичній інтернет-конференції «Інформаційні технології в освіті, 

науці і виробництві» (Луцьк, 2015); 2-му Міжнародному форумі «ІТ-Тренди: 

соціальні медіа, великі дані, штучний інтелект» (Кременчук, 2015); 5-й 

Міжнародній науково-технічній конференції «Інформаційні проблеми теорії 

акустичних, радіоелектронних і телекомунікаційних систем (IPST-2016)» 

(Харків, 2016); 2-й Міжнародній науково-технічній конференції «Поліграфічні, 

мультимедійні та web-технології (PMW-17)» (Харків, 2017); Міжнародній 

науково-практичній конференції «Інтелектуальні системи та інформаційні 

технології (ІСІТ-2019)» (Одеса, 2019). 

Публікації. За результатами дисертаційних досліджень опубліковано 18 

наукових праць, у тому числі: 7 статей у виданнях, включених до переліку 

фахових видань України з технічних наук (з них одна стаття проіндексована у 

базі даних Scopus) та 11 тез доповідей конференцій. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається з анотації двома 

мовами, вступу, чотирьох розділів, висновків, списку використаних джерел зі 

139 найменувань на 15 сторінках та 2 додатків на 6 сторінках. Загальний обсяг 

роботи складає 163 сторінки основного тексту. 
 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 
 

У вступі обґрунтовано актуальність обраної теми дисертації, 

сформульовано мету та задачі дослідження, визначено об’єкт, предмет і методи 

дослідження, визначені наукова новизна та практичне значення отриманих 

результатів, а також особистий внесок здобувача в роботи, виконані у 

співавторстві, наведено відомості про апробацію результатів дисертації та 

кількість публікацій за темою дисертаційної роботи. 

У першому розділі проведено аналіз предметної області. Наведено огляд 

технологій комп’ютерної обробки просторових даних в ГІС. В результаті 

впровадження результатів дисертації розроблено підсистему комплексної 

обробки просторових даних та аналізу цифрових зображень об’єктів 

ландшафтних та промислових зон, що аналізуються в ГІС екологічного 

моніторингу. Сформульовано мету та задачі дослідження. 

У другому розділі запропоновано та досліджено сукупність методів 

нейромережевої обробки даних екологічного моніторингу.  

Розглянуто можливість підвищення якості вихідних зображень, 

одержуваних за допомогою аерофотозйомки, для подальшого використання в 

ГІС. При цьому вирішується завдання обробки кольорових картографічних 



6 

 

зображень на основі модифікованого методу гамма-корекції, який дозволив 

збільшити детальність і якість вихідного зображення. Гамма-корекція (тональна 

корекція) зображення виконується з метою збільшення або зменшення його 

детальності. Зазвичай, для здійснення гамма-корекції використовується 

ступенева функція 

out inI c I =  ,                                                        (1) 

де inI  – інтенсивність вихідного зображення; outI – інтенсивність перетвореного 

зображення; c ,   – додатні константи.  

Неправильне використання гамма-корекції призводить до зменшення 

числа півтонів і переважання областей одного тону. В ході фотометричної 

обробки знімків виникає необхідність різного роду їх перетворень (наприклад, 

при зменшенні або збільшенні знімків в процесі їх трансформації). Специфіка 

обробки кольорових зображень повʼязана, перш за все, з різними колірними 

моделями, що дозволяють по-різному працювати з складовими зображення. 

Основним завданням обробки кольорового картографічного зображення, що 

вирішується в роботі, є корекція його яскравості при незмінності колірного тону. 

Тому доцільно перетворити початкове RGB зображення в колірну модель HSI 

відповідно до таких залежностей: 

HH = {
θ,         якщо B ≤ G,

360 – θ, якщо  B>G,
                                                (2) 

SS = 1 –
3∙[min(R,G,B)]

(R + G + B)
,                                            (3) 

II = 
(R + G + B)

3
,                                                           (4) 

θ = arccos (
0,5[(R − G)+(R − 4B)]

√(R − G)2+(R − B)(G − B)
),                           (5) 

де H  – колірний фон, S  – насиченість, I  – інтенсивність. 

Тоді задача підвищення якості (збільшення детальності) вихідного 

зображення вирішується шляхом перетворення тільки однієї компоненти I  при 

незмінних значеннях H  і S . Для збільшення детальності вихідного зображення 

використовується модифікований метод гамма-корекції, особливістю якого є 

вибір значення  , здійснюваний шляхом аналізу гістограми інтенсивності inI   у 

відповідності з наступним алгоритмом: 

– по гістограмі визначаються k локальних максимумів інтенсивностей 𝐼max
𝑘  

та глобальний максимум 𝐼max
0 ; 

– для кожного локального максимуму гістограми проводиться розрахунок 

коефіцієнтів k : 

k = 𝐼max
𝑘  / ( 𝐼min

𝑘  + 1),                                                    (6) 

де 𝐼max
𝑘  – значення k-го локального максимуму; 𝐼min

𝑘  – значення локального 

мінімуму в діапазоні між розглянутим локальним і глобальним максимумами; 

– той з локальних максимумів, для якого значення k  виявиться 

найбільшим, вибирається як другий основний максимум гістограми; 
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– вибирається значення локального мінімуму 𝐼min
𝑘 , розташоване між 

глобальним і знайденим локальним максимумами; 

– розрахунок значення   здійснюється за такою формулою: 

  = 128 / (256 – 𝐼min
𝑘  ).                                                (7) 

Після поліпшення якості зображення шляхом зміни компоненти I  

здійснюється зворотнє перетворення зображення в систему RGB відповідно до 

залежностей (3) – (5). 

Якщо значення H  знаходиться в RG секторі (0°≤ H <120°), то RGB 

координати визначаються за формулами: 

BB = I(1 − S);   G = 3 I − (R + B);   R = I [1+
ScosH

cos(60° −H)
].                   (8) 

Якщо значення H  знаходиться в GB секторі (120° ≤ H <240°), тоді  

H = H − 120°. Після цього RGB координати визначаються за формулами: 

R R = I (1 −  S);   B = 3I − (R + G);   G = I [1+
ScosH

cos(60° − H)
].                  (9) 

 Якщо значення H  знаходиться в BR секторі (240°≤ H <360°), тоді 

приймаємо H = H − 240°. Після цього RGB координати визначаються за 

формулами: 

GG = I(1 − S);   R = 3I − (R + B);   B = I [1+
ScosH

cos(60° − H)
].                   (10) 

Розглянутий підхід до обробки кольорових картографічних зображень дає 

можливість підвищити якість оброблених знімків. Запропонований 

модифікований метод гамма-корекції дозволяє збільшити детальності вихідного 

зображення і визначити значення 𝛾  на основі аналізу гістограми інтенсивності. 

Метод ефективно використаний для попередньої компʼютерної обробки 

аерофотознімків в ГІС екологічного моніторингу, яка є попереднім етапом 

подальшої нейромережевої обробки просторових даних з метою класифікації 

обʼєктів моніторингу.  

Завданням обробки просторових даних в ГІС екологічного моніторингу 

може бути як поліпшення (відновлення) зображення за деяким критерієм, так і 

спеціальне перетворення, що цілеспрямовано змінює зображення (наприклад, 

для виділення контуру обʼєкта). Розглянемо підхід до нейромережевої обробки 

цифрових напівтонових просторових зображень, що дозволяє підвищити якість і 

стійкість виділення контурів обʼєктів ГІС. Пропонований метод передбачає 

реалізацію на паралельних обчислювальних структурах процедур попередньої 

нейромережевої обробки зашумлених зображень (процедура 1) і наступного 

виділення кордонів (процедура 2).  

Процедура 1. Оцінювання функціонування ШНМ, застосовуваної для 

поліпшення візуальної якості цифрових зображень, здійснюється за 

послідовністю її вхідних сигналів. Для попередньої обробки вхідних зображень 

використовується мультиплікативне підстроювання їх яскравості. ШНМ 

обробляє пікселі з оцінюванням локальних характеристик, тому для більш 
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ефективної обробки є доцільнім введення додаткового етапу автоматичної 

настройки рівнів яскравості, що реалізується в стандартних графічних пакетах. 

Пропонований трьохетапний спосіб попередньої нейромережевої обробки 

зображень містить наступні етапи: попередня обробка яскравості вхідного 

зображення; обробка зображення на локальному рівні з використанням ШНМ; 

обробка зображення на глобальному рівні із застосуванням алгоритму 

самонастроювання рівнів яскравості. 

У процедурі 1 використовується локально-адаптивний підхід до обробки 

зображень. Особливість цього підходу полягає в незалежній обробці кожного 

пікселя зображення, виходячи з наявного набору його локальних і глобальних 

характеристик. На відміну від відомих підходів, де повнопіксельне зображення 

надходить для обробки на вхід ШНМ (наприклад, мережі Хопфілда і карти 

Кохонена), в даному способі обробки зображень ШНМ навчається попіксельній 

обробці. При цьому зменшуються вимоги до обсягу оперативної памʼяті, 

необхідної для зберігання інформації про ШНМ. Такий підхід припускає 

обʼєднання декількох ШНМ, що обробляють по одному пікселю, в двовимірний 

масив для розпаралелювання обчислень. ШНМ використовується для 

апроксимації перетворення  

( )( , ) ( , )( , ) ( , ), ,x y x yL x y T L x y D m = ,                                  (11) 

де ( , )L x y
 і ( , )L x y  – відповідно оброблене та вхідне значення яскравості пікселя 

( , )x y ; ( , )x ym  і ( , )x yD  – відповідно середні значення яскравості та дисперсії 

яскравості в локальному околі оброблюваного пікселя. 

ШНМ, що апроксимує функцію T (11), повинна мати 3 входи та 1 вихід. 

При обробці кольорових зображень спочатку здійснюється перетворення 

зображень в напівтонові, потім проводиться їх обробка з використанням ШНМ, 

а після цього інформація про колір відновлюється. 

Для оцінки якості оброблених зображень під час навчання ШНМ 

використовується оцінка якості mf , яка є модифікацією оцінки Мунтеану-Роса 

MRf  і має такий вигляд: 

f
m

 = 
N ∙ M − μ

N ∙ M
 + 

256 − exp(H)

192
;    H = − ∑ li log l

i
256
i=1 ,                    (12) 

 

де N  і M  – відповідно ширина та висота зображення;   – кількість пікселів на 

кордонах перепадів рівнів яскравості; il  – частка пікселів з i-м рівнем яскравості. 

Перший доданок функції mf  необхідний для максимізації числа пікселів 

на кордонах перепадів яскравості, що покращує деталізацію зображення. Другий 

доданок функції mf  запобігає небезпеці виродження обробленого зображення в 

бінарне. 

Було проведено експериментальне порівняння оцінки mf  з оцінкою VIFf  

– найбільш відомою обʼєктивною оцінкою якості VIF (Visual Information 
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Fidelity), заснованою на порівнянні вихідного і зміненого зображень, яка 

враховує кількість інформації на зображеннях і цілісність сигналу на зміненому 

зображенні в порівнянні з вихідним. Кореляція між суб'єктивною оцінкою якості 

mf  та еталонною оцінкою VIFf  (0,59) істотно вище кореляції між оцінками MRf  і 

VIFf  (0,23), що підтверджує доцільність застосування функції (12) для аналізу 

якості процедур обробки зображень. Для підвищення швидкості обробки 

зображення на локальному рівні процедури 1 запропоновані оціночні формули 

для обчислення локальних значень середнього значення і дисперсії яскравості 

зображень. Застосування в процедурі 1 оціночних формул дозволяє прискорити 

обчислення в середньому в 20 разів для околу розміром 65х65 пікселів. Для 

обробки зображення на глобальному рівні (етап 3 процедури 1) доцільно 

використовувати алгоритм самонастроювання рівнів яскравості MSR (Multi-

Scale Retinex). У процедурі 1 пропонується використовувати модифікований 

алгоритм генетичної оптимізації (ГАШНМ) для визначення оптимального 

варіанту структури ШНМ з логсігмоідною функцією активації. Кожна структура 

кодується при цьому за списком наявних звʼязків. У ГАШНМ використовуються 

оператори кросовера і мутації, що враховують структуру ШНМ. Розмір 

популяції налаштовано в процесі пошуку оптимального рішення (з функцією 

пристосованості mf ).  

Процедура 2. Розглянемо принцип нейромережевого виділення контурів 

на зображенні, попередньо покращеному за допомогою процедури 1.  

Початкове зображення подається у вигляді матриці значень яскравості 

розміром Ny ∙ Nx. Результатом обробки цієї інформації є матриця опису контурів 

оброблюваного зображення того ж розміру. Для формування значення кожного 

елемента матриці контурів (країв) використовуються N ∙ N  елементів матриці 

вихідного зображення (після процедури 1), які задають квадратну маску фільтра 

контурів. Таким чином, для прийняття рішення про належність точки до 

підмножини крайових точок використовується Ny ∙ Nx  прилеглих елементів. З цих 

елементів формується вектор S  розмірності Nsen = Ny ∙ Nx, що містить значення 

яскравості в околі (i, j). Розмірність вектора S  на одиницю більше, ніж кількість 

використовуваних точок. ( N +1)-а компонента цього вектора має фіксоване 

значення 1, що забезпечує можливість врахування постійної складової. Вектор 

показань сенсорів S  подається на вхід нейромережевого детектора кордонів 

(НМДК), що містить лінійну L  та нелінійну A  частини.  

Лінійна частина НМДК, що має ( N +1) вхід, виконує скалярне множення 

вектора на ( N +1)-вимірний вектор ваг W . Нелінійна частина реалізує частково-

лінійну активаційну функцію, що описується парами (T min ,T min ) і ( T max ,
T max ). Ця частина НМДК може мати складну структуру для послідовного 

виконання кількох частково-лінійних перетворень із заданими параметрами. 

Обробка зображення одношаровим НМДК складається з Ky ∙ Kx однотипних 

перетворень елементів вхідного зображення. Параметрами обробки є вектор ваг 
W лінійної частини і параметри активаційної функції нелінійної частини. Така 

структура фільтра передбачає можливість повного розпаралелювання. 
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Для тестування розробленого методу використовувалися просторові дані з 

бази даних ГІС екологічного контролю, представлені растровою моделлю. В 

процесі тестування здійснювалося імітаційне моделювання процедури 1 

(попередня нейромережева обробка зашумлених зображень) і процедури 2 

(нейромережеве виділення контурів на зображенні, попередньо покращеному за 

допомогою процедури 1). Компʼютерна обробка реалістичних картографічних 

зображень в ГІС передбачає в загальному випадку реалізацію етапів попередньої 

обробки, сегментації, розпізнавання та інтерпретації. Особливий практичний 

інтерес представляють завдання розпізнавання обʼєктів за аерознімками. До 

труднощів такого розпізнавання відноситься зміна видимості обʼєктів, що 

викликається різними чинниками (освітлення, орієнтація, стан тощо). У звʼязку 

з цим, розпізнавання аерознімків часто не може бути якісно проведено із 

застосуванням стандартних алгоритмів. У пропонованому алгоритмі обʼєкт 

представляється в категорійній шкалі і завдання розпізнавання полягає в його 

віднесенні до однієї з категорій за інформацією, що отримується з зображення. 

При цьому треба враховувати такі фактори, як кольоровість і текстурність, що 

дозволяє підвищити якість категоризації. Для кожної категорії визначається 

максимум близькості між її елементами, а потім здійснюється побудова варіанту 

категоризації за критерієм максимальної відстані між категоріями. 

Розглянемо запропонований в роботі метод розпізнавання обʼєктів аерозйомки 

в зоні екологічного моніторингу за результатами їх попередньої категорійної 

класифікації. Аналіз та інтерпретація аерознімків (або аерокосмічних знімків) є 

важливою частиною реалізації багатьох ГІС-додатків, наприклад, побудови 

топографічних карт, кадастрових планів, діагностики захворювань лісових 

насаджень, локалізації районів забруднення тощо. Предметом досліджень в цій 

області, зазвичай, є прості операції обробки, стиснення кадрів або класифікації, 

оскільки тут мова йде про виділення структурованої інформації високого рівня, що 

дозволяє розпізнати і індексувати зображення. До таких зображень слід, зокрема, 

віднести розпізнавання на знімках доріг і перехресть, необхідне для складання 

картографічної бази даних ГІС. Відзначимо, що в загальному випадку контрастність 

фрагментів знімків не завжди достатня для використання стандартних алгоритмів 

детектування контурів. У звʼязку з цим в виділених зображеннях необхідно 

сегментувати фрагменти для пошуку гомогенних зон в сенсі заданих критеріїв. 

Існують методи обробки гомогенних зон, де приділяється особлива увага фазі 

розпізнавання для детектування особливих зон (наприклад, специфічних фрагментів, 

доріг, садів тощо). Тривимірна інформація, яка використовується для виявлення на 

знімках височин, будівель тощо, може оброблятися різними методами, але при цьому 

в загальному випадку вирішуються 2 завдання: обмеження зони зображення 

(сегментація) та ідентифікація обʼєкта (розпізнавання). В даний час відсутній 

універсальний підхід до вирішення цієї проблеми в рамках створення ГІС-додатків. 

Доцільно розглянути можливість подання обʼєктів аерозйомки з урахуванням 

зовнішніх і внутрішніх факторів. Розглянемо можливість поліпшення якості обробки 

і зниження витрат часу при сегментації і розпізнаванні таких обʼєктів. При цьому 

виділимо три завдання. 
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Перше завдання полягає у внутрішній презентації обʼєктів, що спрощує 

обробку зображень в частині навчання та розпізнавання. При цьому для 

фрагмента середовища на знімку задаються категорії його обʼєктів. 

Друге завдання полягає в зменшенні часу обробки зображень при 

сегментації і розпізнаванні обʼєктів. Поліпшення ефективності обробки сигналу 

та інтерпретації сцен досягається при цьому за допомогою паралельної реалізації 

обчислювальних процедур та підвищення якості алгоритмів навчання і 

розпізнавання. 

Третє завдання полягає в застосуванні гібридних методів, що 

використовують комбіновані критерії оцінювання якості обробки зображень. 

Наприклад, для завдання сегментації метод, заснований на детектуванні контуру, 

задає форму зони, а метод, заснований на текстурі, задає зміст тієї ж зони. 

Обʼєднання цих методів дозволяє одночасно мати два види інформації. 

Для вирішення зазначених завдань розглянемо операцію категоризації, 

засновану на необхідності організації обʼєктів, що становлять базу даних ГІС, з 

метою зниження обчислювальної складності (часу обчислень, необхідного 

простору пам'яті тощо). В роботі реалізовано підхід, що дозволяє поєднувати 

декілька методів на рівні мультикритеріальної сегментації, навчання і 

розпізнавання, з одного боку, та індексації бази обʼєктів при категоризації для задач 

розпізнавання, з іншого боку. Розглянемо докладніше деякі аспекти реалізації 

такого підходу. 

Запропонована схема заснована на ідеї, яка полягає в розгляді 

розпізнавання як градуального процесу, повʼязаного з категоризацією. Вона 

містить три основних модуля: модуль попередньої обробки зображень; модуль, 

який реалізує многокритеріальну сегментацію; модуль для задач категоризації 

(після попередньої фільтрації); модуль компʼютерної обробки, який здійснює 

операції з розпізнавання обʼєктів із застосуванням результатів категоризації. 

Пропонований метод розпізнавання передбачає реалізацію наступних етапів: 

здійснення мультикритеріальної сегментації для отримання повних індексів 

(характеристик текстури, форми і кольору); селекція категорій; здійснення 

сегментації за комбінацією критеріїв і редукція числа категорій; категоризація; 

розпізнавання за категоріями. Особливість цього методу полягає в можливості 

реалізації процесу розпізнавання від низького рівня обробки зображень до 

найбільш високого рівня. При цьому вирішуються завдання виділення обʼєктів на 

знімках з подальшою їх сегментацією і розпізнавання виділених обʼєктів. Кожне 

перетворення об'єкта (наприклад, переміщення, зміна масштабу або ракурсу 

спостереження) характеризується параметром щільності ймовірностей. Далі 

обробляється інформація про колір, текстуру і форму та комбінуються ці три 

характеристики для моделювання обʼєктів на етапі навчання за допомогою трьох 

розподілів ймовірностей. При цьому здійснюється розпізнавання на рівні зон (а не 

на рівні пікселів, як при класифікації). Для заданого елементу x  розпізнавання 

полягає у виборі i-ї моделі i , що максимізує апостеріорну ймовірність (MAP-

оцінку). Належність елемента до однієї з моделей заснована на формулі Байєса. 
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Якщо елемент x  є пікселем, то навчання ґрунтується на знаходженні 

моделей текстур, кольорів і форм. При цьому визначаються параметри 

характеристик, отриманих за набором прикладів зображень обʼєктів і 

максимізуючих фунцію апостеріорної ймовірності ( | )ip x  . Якщо елемент x  – 

ландшафтна зона, то процес полягає в порівнянні з моделлю відомого обʼєкта, 

який відповідає максимуму апостеріорної ймовірності. Зашумлений обʼєкт 

сегментується за допомогою різних критеріїв (текстур, кольорів, кордонів). 

Відповідно до кожного критерію сегментоване зображення представляє зони 

входу процесу категоризації, який відбирає згідно з функцією штрафу один або 

кілька прототипів (моделей). Сегментація зображення за трьома критеріями 

(текстура, колір і детектування контурів) задає відповідні зони: 1S  (оцінка 

текстури по процедурі MRF); 2S  (оцінка кольоровості); 3S  (оцінка градієнтів для 

контурів). Після репараметризації процедур, щоб зберегти тільки зони великих 

розмірів і найбільш довгі контури (фіксується поріг для розміру і поріг для 

довжини), отримують остаточні результати. 

Більшість існуючих методів обробки просторових зображень, отриманих 

за допомогою аерокосмічної зйомки, не використовують контекстні процедури 

класифікації. Розглянемо задачу сегментації статичних растрових зображень із 

застосуванням марковських моделей. Растрове зображення представлено як 

прямокутна решітка, що містить S пікселів. Кожному пікселю відповідає 

скалярний дескриптор 𝛼, який визначає стан пікселя і приймає значення в 

просторі станів E . Для опису локальних взаємодій треба структурувати 

просторові відносини між різними пікселями мережі. Для цього множині S 

поставимо у відповідність систему околів sV , яка визначається наступним 

чином: sV  включає такі елементи k, що  ss V , а  sk V  та  ks V . Заданій системі 

околів відповідає набір клік, що містять набори сусідніх точок решітки, при 

цьому порядок кліки визначається кількістю вхідних пікселів.  

Позначимо як C набір клік, відповідних околу V . У марковському 

моделюванні зображення x  розглядається як реалізація випадкового поля 

( , ,...)= s kX X X . Рівень сірого sx  для пікселя s визначає реалізацію випадкової 

змінної sX . Глобальна ймовірність для реалізації x  такого випадкового поля 

дозволяє відобразити правдоподібність зображення і локальні умовні 

ймовірності величини S для оцінки статистичного звʼязку між її рівнем сірого і 

іншою частиною зображення, що дає можливість використовувати марковське 

моделювання для глобального випадку за допомогою локальних моделей. Ця 

гіпотеза є зокрема прийнятною для обробки ландшафтних зображень, що 

складаються з гомогенних або текстурованих зон. Існує відповідність між полем 

Маркова і полем Гіббса. Міра Гіббса для енергетичної функції ( )U x  відповідає 

ймовірності, визначеної на деякій множині L . Для поля Маркова з 

чотирьохзвʼязним околом функція ( )U x  визначається наступним чином: 
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1 2( ) ( , )

( ) ( ) ( , )
=  = 

= + c s c s k

c s C c s k C

U x U x U x x
,                             (13) 

де С1, С2 – кліки 1-го і 2-го порядку відповідно. 

Розглянемо послідовність обробки зображень, представлених за 

допомогою моделі розглянутого типу, на прикладі операції детектування 

контурів. На п-му кроці ітеративного перетворення зображень для обраного 

відповідно до конфігурації сусідніх зображень на (n–1)-му кроці розраховується 

умовна локальна ймовірність, яка використовується для вибору чергового на 

наступному кроці. Для обчислення найбільш можливих змін, що відповідають 

станам з мінімальною енергією, застосовано алгоритм ICM (Iterated Conditional 

Mode). На n-му етапі цього алгоритму здійснюються такі операції: 

– обчислюються локальні умовні енергії для всіх можливих станів з 

мінімальною енергією в просторі E ; 

– визначається зображення, відповідне максимуму отриманих локальних 

умовних ймовірностей. 

Для зображень в градаціях сірого ( E = (0, 1, ..., 255)), що формуються за 

допомогою ICM, використано гаусовcьку модель Маркова. В цьому разі система 

околів має 4 або 8 звʼязків, а ( )U x  приймає вигляд 

UU(x) = β ∑ (xs  −  xk)2+𝛼 ∑ (xs  −  μ
s
)

2

s∈Sc=(s,k) .                            (14) 

Перший доданок рівняння (15), що відповідає клікам 2-го порядку, є термом 

регуляризації, який забезпечує малі різниці рівнів сірого між сусідніми 

пікселями при  β > 0. Другий доданок відповідає терму приєднання даних в разі, 

коли обробляється зображення із зовнішніми даними. Співвідношення 𝛼 та 

β  зважує значимість факторів приєднання даних і регуляризації. Введемо два 

додаткових обмеження для процедури сегментації: обмеження регуляризації і 

обмеження сегментації. Глобальна енергетична функція, яка асоціюється з 

пікселями зображень, визначається наступним чином: 

1 2( ) ( ) ( )= +s s sU x U x U x .                                        (15) 

Перша складова рівняння (16) повʼязана з обмеженням регуляризації (для 

восьмизвʼязної системи околів) і задається сумою наступних потенційних 

функцій: 

1 1

( , )

1 , якщо ,
( ) ( , ); ( , )

0 , якщо ,

s k

s s k s k

s k C s k

x x
U x b x x x x

x x

− =
=   = 


                    (16)  

де 1b  – параметр регуляризації. 

Друга складова рівняння (15) повʼязана з контурами і околами сегментів 

зображення. 

Пропонований підхід до детектування контурів полягає в поданні 

зображення за допомогою вікон, що визначають зону інтересу. Віконний 

оператор обробляє пікселі вікна, щоб визначити, чи присутня в ньому ознака 

обраного атрибута. Цей оператор обчислює різницю між середніми значеннями 
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з кожного боку вікна від центрального пікселя, здійснюючи експоненціальне 

зважування. При цьому реалізується згладжування, контрольоване контурами 

карти сегментації, і формується таблиця ваг на кожній ітерації, щоб визначити 

домінантні класи для кожного сегмента. Для вибору порога сегментації 

зображення контурів запропоновано використання параметрів точності і 

повноти. Результати тестування підтвердили можливість застосування 

марковських моделей при обробці растрових зображень в ГІС екологічного 

моніторингу. 

У третьому розділі розглядається гібридний метод стиснення растрових 

даних, заснований на комбінованому застосуванні генетичної оптимізації і 

фрактальних алгоритмів стиснення фотореалістичних зображень, представлених 

за допомогою квадродерева, а також стиснення та відновлення зображень з 

використанням автоенкодерів. 

Прикладами використання растрової моделі в ГІС є дані дистанційного 

зондування і цифрові моделі місцевості. Істотним недоліком растрових моделей 

слід вважати використання значного обсягу памʼяті компʼютера для зберігання і 

обробки даних. Ця проблема частково вирішується шляхом зберігання не 

повного растрового фрагмента, а його стислої копії. При цьому широко 

використовується подання коморок растра у вигляді квадродерева, при цьому 

графічне зображення послідовно ділиться на квадранти з однаковим значенням 

внутрішнього атрибута. Під простором всіх можливих растрових зображень   

розуміється множина масивів M N  пікселів, кожен з яких може приймати P  

значень, які відповідають яскравості у відповідній точці. 

У фрактальних методах стиснення (зокрема, у методі квадродерева) 

зображення f розглядається як набір тривимірних (дві координати визначають 

положення елементів зображення на площині і одна – їх яскравість) аффінних 

перетворень , ,iw i 1 m=  одних областей зображення (доменних) в інші (рангові). 

Найбільші витрати часу для обчислювальної процедури, що відповідає методу 

квадродерева, повʼязані з пошуком доменного блоку. У звʼязку з цим виникає 

завдання визначення ефективного алгоритму пошуку мінімального елемента 

двовимірного масиву в просторі масивів, що формуються для фрактальної моделі 

зображення за допомогою квадродерева в процесі фрактального стиснення 

фотореалістичних зображень. Найменша з відстаней між рангом R  і наведеним 

до нього (зменшеним до розмірів рангу) доменом D  визначається за такою 

залежністю: 

dd(R,D) = mina,b,k (a ∙ Dk + b – R),                              (17) 

де a  – коефіцієнт контрастності; b  – зміщення в яскравості; 𝐷𝑘 (1  ≤ k ≤ 8) – 

можливі комбінації поворотів на кути, кратні прямому, і відображень доменного 

блоку. 

Коефіцієнти a  і b  розраховуються таким чином:  

( , ) ( , ) ( , ) ( , ) ( , ) ( , ) ( , ) ( , )
, ,

( , ) ( , ) ( , ) ( , ) ( , ) ( , ) ( , ) ( , )

k k k k k k

k k k k k k k k

D e R e e e D R D e D R D D R e
a b

D e D e D D e e D e D e D D e e

 −   − 
= =

 −   − 
      (18) 
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де e – блок, що складається лише з одиниць, а символ (*,*) визначає скалярний 

добуток N -вимірних векторів. Якщо ж всі пікселі в 𝐷𝑘 однакові, то 𝑎 = 0, 𝑏 =
(𝑅, 𝑒). 

Пошук відповідного домену відповідає мінімізації функції двох змінних 

(координат верхнього лівого кута домену). Якщо ця функція має чимало 

екстремумів, то для її мінімізації доцільно використовувати генетичний 

алгоритм (ГА). Розглянемо модифіковану схему ГА для задачі фрактального 

стиснення. Як генотип ГА приймемо вектор, компонентами якого будуть 

піксельні координати області ( )j iD  доменного блоку і параметри, що визначають 

аффінне перетворення iW . Існує 8 способів аффінного перетворення квадрату, 

отже, для кодування цього перетворення достатньо трьох біт. Функція 

придатності задається у вигляді 

ΦF = 
1

1 + ∑([f(ξ,η) − Fi(ξ,η)]2:(ξ,η) ∈ Ri ⋂ Z2)
.                          (19) 

У знаменнику функції (19) під знаком суми задається евклідова відстань 

між вихідним і перетвореним блоками. Ця функція задовольняє обовʼязковій для 

ГА умові невідʼємності і придатна для реалізації оператора рулеточної селекції, 

відповідно до якого кожна з особин популяції tП  виявляється батьком при 

формуванні чергової особини популяції t 1П + . У розробленому алгоритмі 

фрактального стиснення пропонується використовувати додаткову процедуру, 

яка для класу фотореалістичних зображень зменшує обсяг обчислень. 

Параметрами такої процедури є рівень втрат при кодуванні і розмір областей 

зображень. Ця процедура забезпечує рівномірну якість кодування всього 

зображення.  

У третьому розділі запропоновано також метод нейромережевої обробки 

зашумлених цифрових зображень в ГІС, які можуть містити викривлені 

фрагменти. Метод заснований на використанні шумопригнічуючих 

автоенкодерів (ШАЕ). Класичний автоенкодер з одним прихованим шаром 

трансформує (кодує) вхідний сигнал  0,1
d

x  у деяке внутрішнє представлення 

 0,1
d

y з використанням перетворення виду 

y y =  s(Wx + b),                                                       (20) 

де W  і b  – загальні матриці ваг та зміщень мережі; s  – нелінійна функція 

перетворення (наприклад, гіперболічний тангенс). 

Внутрішнє представлення (код) y вхідного сигналу застосовується для 

реконструкції z цього сигналу в процесі декодування 

z z = s(W'y + b
'),                                                      (21) 

де 𝑊′ і 𝑏′ – матриці ваг та зміщень мережі декодуючого перетворення. 

Параметри моделі перетворень (20) та (21) налаштовуються таким чином, 

щоб мінімізувати помилку реконструкції вхідного сигналу, що може бути 
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здійснено з використанням різних функцій втрат, наприклад, квадратичної 

функції або крос-ентропії. Стохастичний процес пошкодження даних 

випадковим чином встановлює деякі з вхідних даних в нуль, змушуючи ШАЕ 

прогнозувати відсутні (пошкоджені) значення для випадково вибраних 

підмножин відсутніх шаблонів. Архітектура ШАЕ представлена на рис. 1. 

Принцип відновлення частково пошкоджених або зашумлених 

ландшафтних зображень за допомогою ШАЕ полягає в тому, що мережі 

предʼявляється для навчання ряд незашумлених зображень. В ході навчання ці 

зображення стискаються і їх параметри зберігаються в памʼяті автоенкодера. 

Після навчання мережі її можна використовувати в реальних умовах. 

 
Рисунок 1 – Архітектура ШАЕ 

 

Слід зазначити, що при обробці просторових даних в ГІС реальні 

зображення іноді є зашумленими або частково пошкодженими, як це видно з 

прикладу, наведеного на рис. 2.  

 
 

Рисунок 2 – Принцип обробки зашумлених зображень за допомогою ШАЕ 
 

Після предʼявлення такого зображення навченому ШАЕ в його памʼяті 

здійснюється пошук найбільш близького зображення до представленого, що 

дозволяє усунути часткові втрати інформації. Очевидно, що ШАЕ може при 

цьому використовувати лише зображення з набору занесених до памʼяті зразків, 

в зв'язку з чим виникає проблема формування навчальної вибірки. В 

запропонованій модифікації ШАЕ використовується нейроеволюційний підхід, 

що дозволяє не тільки налаштувати параметри мережі, а й визначити її 

Зашумлене зображення 

Кодування 

Стиснення зображення 

Декодування 

Відновлене зображення 
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структуру. Надалі цю модифікацію будемо називати ЕШАЕ (еволюційний 

ШАЕ). Основна відмінність нейроеволюційного алгоритму (НА) від градієнтних 

алгоритмів, що реалізуються за допомогою ШНМ, полягає в тому, що всі 

операції проводяться не з однією мережею, а з деякою їх множиною 

(популяцією). Це дозволяє виключити необхідність виконання таких складних 

операцій, як обернення матриць при навчанні мережі. При цьому зникає 

необхідність у визначенні кількості прихованих шарів, кількості нейронів 

прихованого шару і типу базисних функцій мережі. Крім того, автоматично 

вирішується завдання визначення коефіцієнтів, що входять в алгоритм навчання 

і впливають на тривалість процесу навчання ЕШАЕ. На початковому етапі 

роботи НА випадковим чином ініціюється популяція P0, що складається з N 

особин (АЕ):  0 1 2, ,..., .NP H H H=  Кожна з особин в популяції при цьому отримує 

свій унікальний опис, закодований в хромосомі, яка складається з L генів, де 

 min maxijh w w  – значення i-го гена j-ої хромосоми ( minw  – мінімальне, maxw  – 

максимальне допустимі значення відповідно). Формат хромосоми та 

відповідність між генами і параметрами АЕ представлені на рис. 3.  

 
Рисунок 3 – Формат опису хромосоми ЕШАЕ 

 

Слід зазначити, що довжина хромосоми обмежується максимально 

допустимою кількістю нейронів. Кожна хромосома складається з генів, в яких 

зберігається інформація про відповідні параметри мережі. У старших розрядах 

хромосоми присутні гени, які містять інформацію про загальні параметри мережі 

(максимальна кількість прихованих шарів M, максимальна кількість нейронів в 

кожному шарі 1S , ..., MS ). Наступні гени кодують інформацію про зсув нейронів 
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вихідного шару АЕ. Потім йдуть блоки генів, що кодують параметри відповідних 

нейронів прихованого шару. 

Після формування початкової популяції проводиться оцінка 

пристосованості кожної її особини. При вирішенні задачі ідентифікації 

зображення відомими є бажана реакція мережі 𝑦(𝑘) та її реальний вихідний 

сигнал ˆ( ).y k  Очевидно, що мережа, для якої різниця між цими сигналами є 

мінімальною, вважається найбільш пристосованою. У разі навчання off-line при 

наявності повної вибірки вхідних-вихідних сигналів обʼєкта функцію 

пристосованості i-ї особини можна записати в такий спосіб: 

f
i
(xj) = 

1
M

∑ |y
j
(xj) – y

ĵ
(xj)|M

j=1 ,  

де M – розмір вибірки. 

Для визначення пристосованості мережі здійснюється її симуляція на всій 

вибірці та порівнюється реакція мережі з реальним вихідним сигналом обʼєкта. 

Усереднена помилка і є шуканим значенням функції пристосованості. 

У четвертому розділі наведені результати моделювання розроблених 

методів. Крім того, в четвертому розділі запропоновано варіант загальної 

структури ГІС ландшафтного екологічного моніторингу (ГІСЛЕМ) (рис. 4). 

Рисунок 4 – Структура ГІС ландшафтного екологічного моніторингу 
 

Згідно зі структурою ГІСЛЕМ розроблено схеми інформаційних 

технологій обробки ПД і стиснення та відновлення зображень в складі ГІСЛЕМ. 

Загальна схема інформаційної технології обробки ПД (геозображень) в 

підсистемі «Обробка ПД ГІСЛЕМ» представлена на рис. 5. Вона включає такі 

основні процеси: згладжувальна фільтрація вхідних зображень за методом 01m  

(підрозділ 1.3); бінаризація вхідних зображень та їх масштабування за методом 

02m  (підрозділ 4.5); гамма-корекція вхідних зображень за модифікованим 

методом 03m  (підрозділ 2.1); попередня нейромережева обробка вхідних 

зображень за методом 04m  (підрозділ 2.2, процедура 1); нейромережеве 

виділення контурів ландшшафтних об’єктів (ЛО) на попередньо оброблених 
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зображеннях за методом 
11m  (підрозділ 2.2, процедура 2);  виділення контурів 

ЛО на зображеннях згідно з марковською моделлю (ММ) за методом 12m  

(підрозділ 2.4); категоризація та класифікація зображень ЛО за методом 13m  

(підрозділ 2.3). 

Така інформаційна технологія відповідає розглянутим в розділі 1 

концептуальній моделі та загальній схемі обробки ПД в ГІСЕМ для розроблених 

в дисертації сукупностей методів  0 01 02 03 04M m ,m ,m ,m= ; 0M : D ED→  та 

 1 11 12 13M m ,m ,m= ; 1M : ED ED1→  (стосовно ГІСЛЕМ як різновиду ГІСЕМ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5 – Загальна схема ІТ обробки зображень в підсистемі  

«Обробка ПД в ГІСЛЕМ» 

 

Експериментальні дослідження дозволили виявити переваги застосування 

запропонованих методів нейромережевої обробки просторових даних в 

геоінформаційних системах екологічного моніторингу. 

Результати, отримані в ході експериментів, свідчать про скорочення часу 

виконання обчислень для деяких запропонованих процедур обробки даних та 

підвищення якості обробки просторових зображень в ГІС екологічного 
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моніторингу, а саме: зниження обчислювальної трудомісткості обробки 

зображень за допомогою ЕШАЕ на 12 % за рахунок застосування проміжної 

процедури стиснення даних і усунення операцій обернення матриць; підвищення 

точності оцінки параметрів фону в околі сегментованого зображення об’єкта на 

8 % за рахунок бінаризації зображення з нерівномірним фоном.  

У додатках наведено акт про впровадження результатів дисертаційної 

роботи та перелік публікацій здобувача. 
 

ВИСНОВКИ 
 

У дисертаційній роботі наведено результати, які відповідно до поставленої 

мети є вирішенням науково-практичної задачі розробки методів інтелектуальної 

обробки просторових даних в геоінформаційних системах екологічного 

моніторингу, що дозволяють підвищити якість формування ландшафтних 

цифрових зображень для подальшого аналізу стану зон моніторингу. На підставі 

проведених теоретичних та експериментальних досліджень отримано такі 

найсуттєвіші результати. 

1. Здійснено аналіз існуючих моделей та методів обробки просторових 

даних в геоінформаційних системах, за результатами якого визначено 

доцільність розробки та дослідження сукупності методів обробки цифрових 

зображень в ГІС ландшафтно-екологічного моніторингу, заснованих на 

застосуванні сучасних підходів, обʼєднаних в інформаційну технологію 

інтелектуальної обробки цифрових зображень ландшафтних обʼєктів в 

контрольованих зонах. 

2. Запропоновано метод категорійної класифікації об’єктів в задачах 

комп’ютерного аналізу аерознімків, де, на відміну від існуючих, використано 

комбіновану базу прототипів, яка розширюється за допомогою простих критеріїв 

(кольору, текстури, контурів), що дозволяє спростити задачу розпізнавання 

об’єктів зон моніторингу. 

3. Запропоновано метод нейромережевої обробки зашумлених цифрових 

зображень, які можуть містити викривлені фрагменти, що, на відміну від існуючих, 

заснований на використанні нейроеволюційної моделі шумопригнічуючих 

автоенкодерів з поліпшеними апроксимуючими властивостями, що дає можливість 

його практичного використання для обробки даних в геоінформаційних системах 

за умов наявності суттєвих шумів. 

4. Удосконалено метод сегментації та виділення контурів просторових 

цифрових зображень, оснований на використанні марковських моделей, який, на 

відміну від існуючих, дозволяє враховувати характер околу аналізованого пікселя і 

задавати залежність між класами сусідніх пікселів, що сприяє підвищенню якості 

детектування контурів об’єктів зон моніторингу. 

5. Удосконалено двоетапний метод нейромережевої обробки зашумлених 

картографічних даних геоінформаційної системи, який, на відміну від існуючих, 

передбачає реалізацію на паралельних обчислювальних структурах процедур 

попередньої фільтрації напівтонових просторових зображень та завадостійкого 

детектування контурів об’єктів зображень. 
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6. Розвинено метод корекції кольорових картографічних зображень з метою 

поліпшення їх якості, яке здійснюється за рахунок зміни яскравісної компоненти 

зображення в кольоровому просторі HSI за методом гамма-корекції. 

7. Розвинено метод стиснення растрових даних, де використовується 

комбіноване застосування генетичної оптимізації та фрактальних методів 

компресії просторових зображень, представлених за допомогою квадродерев, що 

дозволяє його ефективно застосовувати для обробки та архівації даних в 

геоінформаційних системах.  

8. Здійснено експериментальне моделювання розроблених методів, 

результати якого свідчать про скорочення часу виконання обчислень для 

запропонованих процедур інтелектуальної обробки даних та підвищення якості 

обробки просторових зображень в ГІС екологічного моніторингу. 

9. Запропоновано структури інформаційних технологій обробки 

просторових даних та стиснення / відновлення оцифрованих зображень обʼєктів 

ландшафтних та промислових зон, що аналізуються в складі ГІС ландшафтного 

екологічного моніторингу. Визначено перспективи використання отриманих 

результатів для практичних впроваджень. Результати тестування свідчать про 

можливість їх адаптації для широкого класу прикладних завдань обробки, 

стиснення та класифікації зображень в ГІС, що вимагають аналізу 

структурованої інформації високого рівня (зокрема розпізнавання та індексації 

зображень). До таких завдань слід, зокрема, віднести здійснення екологічного 

контролю в промислових регіонах з високим ризиком порушень екології. 

Результати дисертаційної роботи впроваджені у ПАТ «Сєвєродонецький 

ОРГХІМ», м. Сєвєродонецьк. 
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Здобувачем досліджено процедуру сегментації бінаризованих 

зображень в ГІС екологічного моніторингу. 

 

АНОТАЦІЇ 

 

Дудінова О.Б. Методи інтелектуальної обробки просторових даних в 

геоінформаційних системах екологічного моніторингу. – На правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за 

спеціальністю 05.13.06 – інформаційні технології. – Національний технічний 

університет «Харківський політехнічний інститут», Харків, 2021 р. 

У дисертаційній роботі запропоновано вирішення актуальної науково-

практичної задачі розробки методів інтелектуальної обробки просторових даних в 

геоінформаційних системах екологічного моніторингу, які дозволяють підвищити 

якість формування ландшафтних цифрових зображень для подальшого аналізу 

стану зон моніторингу. В роботі запропоновано: метод категорійної класифікації 

об’єктів в задачах комп’ютерного аналізу аерознімків; метод нейромережевої 

обробки зашумлених цифрових зображень, які можуть містити викривлені 

фрагменти, заснований на використанні нейроеволюційної моделі 

шумопригнічуючих автоенкодерів; метод сегментації та виділення контурів 

просторових цифрових зображень, заснований на використанні марковських 

моделей, який дозволяє враховувати характер околу аналізованого пікселя і 

задавати залежність між класами сусідніх пікселів; метод нейромережевої обробки 

зашумлених картографічних даних ГІС, який передбачає реалізацію на 

паралельних обчислювальних структурах процедур попередньої фільтрації 

напівтонових просторових зображень та завадостійкого детектування контурів 

об’єктів зображень; метод корекції кольорових картографічних зображень з метою 

поліпшення їх якості, яке здійснюється за допомогою гамма-корекції; метод 

стиснення растрових даних, де використовується комбіноване застосування 

генетичної оптимізації та фрактальних методів компресії просторових зображень. 

Практичними результатами використання проведених досліджень є алгоритми, 

прикладні програми та інформаційна технологія, що реалізують розроблені методи 

інтелектуальної обробки цифрових зображень в ГІС екологічного моніторингу.  

Ключові слова: геоінформаційна система, екологічний моніторинг, 

нейромережева обробка просторових даних, генетичний алгоритм, марковська 

модель, фрактальне стиснення зображень, автоенкодер, інформаційна 

технологія. 

 

Dudinova O.B. Methods of intellectual processing of spatial data in 

geoinformation systems of ecological monitoring. – Manuscript. 

The dissertation for the degree of candidate of technical sciences in specialty 

05.13.06 – Information Technologies. – National Technical University "Kharkiv 

Polytechnic Institute", Kharkiv, 2021. 

In dissertation work the solution of the actual scientific and practical task of 

working out of methods of intellectual processing of spatial data in geoinformation 
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systems of ecological monitoring, which allows to improve the quality of formation of 

landscape digital images for further analysis of the state of monitoring zones, is 

proposed. The paper proposes: a method of categorical classification of objects in the 

tasks of computer analysis of aerial photographs; a method of neural network 

processing of noisy digital images that may contain distorted fragments, based on the 

use of a neuroevolutionary model of noise-suppressing auto-encoders; the method of 

segmentation and allocation of spatial digital images, based on the use of Markov 

models, which allows to take into account the nature of the area of the analyzed pixel 

and to set the relationship between the classes of neighboring pixels; the method of 

neural network processing of noisy cartographic data GIS, which provides 

implementation of parallel computing structures of pre-filtering of Half-Ton spatial 

images and noise-proof detection of contours of image objects; Method of correction 

of color cartographic images in order to improve their quality, which is carried out by 

means of gamma correction; raster data compression method where combined use of 

genetic optimization and fractal methods of compression of spatial images is used. The 

practical results of using the conducted research are algorithms, applied programs and 

information technology, implementing the methods of intellectual processing and 

digital images in the GIS of environmental monitoring. 

Key words: geoinformation system, ecological monitoring, neural network 

processing of spatial data, genetic algorithm, Markov model, fractal image 

compression, autoencoder, information technology. 
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