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Щорічно порушення екологічних норм в Україні призводить до знач-

них збитків як з економічної точки зору, так і власне з точки зору згубного 
впливу на довколишнє середовище. Саме тому гостро стоїть питання моніто-
рингу екологічного стану територій. Одним із методів надходження вхідних 
даних для аналізу та виявлення порушень екологічних норм є отримання му-
льтиспектральних зображень земної поверхні зі спеціалізованих штучних 
супутників Землі. Такий метод є одним з найбільш доцільних для задачі мо-
ніторингу і виявлення палів та вигорілих територій. Очевидним є факт того, 
що подібна задача аналізу великих обсягів цифрових даних вимагає автома-
тизації та використання інтелектуального рішення, яке б дало змогу проводи-
ти аналіз для конкретної цілі. Дана задача аналізу може бути вирішена із за-
стосуванням штучних нейронних мереж, а саме – завдяки використанню тех-
нологій глибинного навчання. 

Метою доповіді є побудова моделі із застосуванням технологій штучно-
го інтелекту, яка дозволить виявляти у вхідних цифрових геоданих території, 
яким було завдано екологічних збитків внаслідок палів. 

В доповіді розглядаються типи джерел отримання мультиспектральних 
зображень для аналізу, а також інструменти та засоби обробки цих даних. 
Наводяться приклади базових моделей штучного інтелекту із можливістю їх 
подальшого навчання, які надаються такими бібліотеками мови програму-
вання Python як Tensorflow і Keras [1]. Розглядається використання такої сис-
теми навчання зі вчителем, як згорткова нейронна мережа, обґрунтовується її 
застосування для задачі аналізу візуальних зображень [2, 3]. 
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