


• Мета : 
 розробка системи класифікації текстурованих 

зображень методом випадкових лісів для зменшення 

похибки класифікації зображень поверхні Землі. 

 

• Актуальність: 
 на сьогоднішній день в текстильній, деревообробній 

галузях промисловості існує необхідність контролю 

текстурованої поверхні матеріалу, що виготовляється. 

Крім цього, враховуючи воєнну ситуацію, яка склалася в 

нашій країні, виникає необхідність відслідковування 

об’єктів на картах поверхні землі. Саме метод випадкових 

лісів дозволяє класифікувати текстуровані зображення і 

тому дослідження даного методу є дуже актуальним на 

сьогоднішній день 



 

 

Для досягнення поставленої мети було 

виконано наступні завдання: 
 
- розглянуто існуючі методи класифікації текстурованих 

зображень; 

- досліджено метод «випадкових лісів» і можливості його 

застосування для класифікації текстурованих зображень; 

- розробка алгоритму класифікації текстурованих 

зображень за допомогою методу «випадкових лісів»; 

- огляд особливостей реалізації методу «випадкових лісів» 

в середовищі програмування R; 

- програмна реалізація розробленого методу класифікації 

текстурованих зображень в середовищі програмування R; 

- тестування розробленого програмного забезпечення. 
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 Висновки: 

 Проведений огляд методів класифікації текстурованих 

зображень. На основі аналізу наведених методів встановлено, 

що ефективно розв’язати задачу класифікації методом 

випадкових лісів, на основі якого розроблено алгоритмічне та 

програмне забезпечення для системи класифікації 

текстурованих зображень, похибка класифікації якої 

становить 4.32%, що на 5.68% менше ніж похибка 

класифікації програми - аналога. 

 Комплексний показник рівня розробленого нами 

інтелектуального продукту дорівнює 1,92, що свідчить про 

те, що розроблену нами систему класифікації текстурованих 

зображень методом випадкових лісів можна вважати 

ефективною з високим науковим, технічним рівнем та 

значним комерційним потенціалом. 

 


