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Математичні методи класифікування гіперспектральних космічних
знімків. Математичні методи прийняття рішень. Методи оцінки
точності класифікування.

Чому
це Дисципліна орієнтує на поглиблення знань та вміння математичних
методів у процедурах класифікування космічних знімків. Засвоїти різні
цікаво/потрібно
критерії для оцінки класифікаційної цінності спектральних
вивчати (мета)
зображень, такі як: критерій Фішера, його модифікації та
критеріальна функція інформативності.
Чому
можна Оволодіти математичними методами аналізу даних, застосовувати
коефіцієнти оцінювання якості класифікування, застосовувати теорії і
навчитися
критерії для оцінки інформативності каналів космічних знімків.
(результати
навчання)
Як
можна Наукові дослідження та продукування нових знань в галузі
дистанційного зондування Землі. Знання сучасних математичних
користуватися
методів класифікування, прийняття рішень та застосуванняїх для
набутими
знаннями
і вирішення практичних задач.
уміннями
(компетентності)
Зміст дисципліни: Основні відомості про математичні методи, що
Навчальна
застосовуються при обробці космічних знімків.
логістика
Види занять: лекції, самостійна робота
Методи навчання: пояснювально-ілюстративний метод; метод
проблемного викладу; дослідницький метод.
Форми навчання: очна, дистанційна
Математичні методи обробки великої кількості даних
Пререквізити
Покращення якості результатів та ефективності застосування
Пореквізити
методів дистанційного зондування Землі.
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