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Визначення зміни стану рослинності є актуальним питанням в України, 

оскільки по всій її території налічується велика кількість незареєстрованних 

лісів та самосіїв, котрі ніяк не обробляються та ніяк не захищаються законо-

давством [1]. Однією з проблем є визначення приблизних ділянок заростання 

лісів та, так званих, самосівів. Оскільки провести таке дослідження на місце-

вості дуже важко на допомогу приходять супутникові знімки та технології ди-

станційного зондування землі [2].  
Безпосередній аналіз супутникових зображень відбувається за рахунок 

аналізу отриманих мультиспектральних зображень з космосу. Звісно аналізу-

вати кожне зображення можна як багатоканальне, проте це не є дуже ефекти-

вним методом. Для прискорення обробки знімків використовуються мульти-

спектральні індекси [3]. Обробляти багатоканальні зображення можна різними 

способами, методами та алгоритмами, проте система повинна бути масштабо-

ваною та працювати на різних типах зображень. У таких умовах неможливо 

обійтись без використання технологій машинного навчання та зокрема техно-

логій глибокого навчання [4]. 

Метою доповіді є побудова та дослідження інтелектуальної системи, яка 

дозволить розраховувати показники вегетаційного покрову та зможе прово-
дити темпоральний аналіз рослинності на місцевості. 

В доповіді наводиться аналіз проблем, що виникають при обробці супут-

никових знімків, рослинних індексів та виборі архітектур штучних нейронних 

мереж глибокого навчання. Було запропоновано інтелектуальну систему, ко-

тра може проводити порівняльну характеристику за часом певної території та 

визначати зміну рослинного покрову на цій території. 
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