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Abstract 
Creation of the forest mask based on aerial multispectral photos using object-based approach in 

eCognition Developer.  
In this article we provide an analysis of algorithm prepared for the purposes of making forest mask from 

aerial multispectral photos with high resolution. The photos were taken on 10th September 2011 in the area of 
Hydropower plant Gabčíkovo in the section Dobrohošť - Bodíky in different spectral bands - blue, green, red and 
near- infrared. We also illustrate the use of progressive and evolving method of object-based classification and 
the use of this method in classifying forest structures, in our case in the process of forest mask creating. The 
result of this article is an algorithm, which is useful while creating forest mask. The overall accuracy of 
algorithm achieved 89.5%.  
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Úvod a formulácia cieľa 

Technológie DPZ prežívajú v posledných pár rokoch rozsiahlu revolúciu, čo sa týka 

technologického pokroku. Len nedávno sa začalo masívne využívanie digitálnych 

multispektrálnych snímok, ktoré nahradili dlhodobo používané čiernobiele letecké snímky. 

Napriek rozsiahlym technologickým zmenám, bol po fotogrametrickej stránke prechod         

ku digitálnym snímkam plynulý, ale v oblasti interpretácie výskum zaostáva. Pri klasifikácii 

sme totiž významnou mierou naďalej závislí na metódach vizuálnej interpretácie.                   

Je to spôsobené tým, že vyvinutie automatizovaného algoritmu, schopného dosahovať 

optimálne výsledky pri klasifikácii je pomerne náročné a vyžaduje si rozsiahle znalosti           

a potrebu zohľadniť najrôznejšie činitele, vplývajúce na charakteristiky obrazového materiálu 

v čase snímkovania.  

Na prácu s digitálnymi snímkami je v dnešnej dobe k dispozícií množstvo kvalitných 

programov, pričom viacero z nich využíva objektovo orientovaný prístup pri analýze               

a klasifikácii. Nami vybraté prostredie eCognition Developer od spoločnosti Trimble je jeden 

z najpoužívanejších nástrojov určených na objektovo orientovanú klasifikáciu. Jeho 

najčastejšie využitie nachádzame pri automatických analýzach obrazových dát z diaľkového 

prieskumu Zeme (mapovanie vegetácie, detekcia zmien, rozpoznávanie objektov).  

Cieľom príspevku bolo vytvorenie spoľahlivého klasifikačného algoritmu, ktorý by 

dosahoval optimálne výsledky v procese tvorby masky lesa, ktorá by následne mohla byť 
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využívaná pre ďalšie operácie nad multispektrálnymi snímkami s vysokým rozlíšením. 

Príkladom takýchto operácií môže byť klasifikácia zdravotného stavu porastov, mapovanie 

porastových textúr, posudzovanie štruktúry lesov alebo priestorová analýza dynamiky zmien 

stavu lesa. Problematikou tvorby masky lesa sa čiastočne vo svojich prácach zaoberajú           

aj viacerí autori [1, 2].  

 

Materiály a metódy 

Vstupné obrazové dáta poskytlo Národné lesnícke centrum - Lesnícky výskumný útvar 

vo Zvolene. Snímkový materiál bol nasnímaný 10.9.2011 v blízkosti VD Gabčíkovo,             

v lokalite Dobrohošť - Bodíky spoločnosťou ARGUS GEO SYSTEM, Ltd. Hradec Králové     

s použitím digitálnej kamery Vexcel UltraCamX v mierke 1 : 41 800, s prekrytom 60 %. 

Priestorové rozlíšenie snímok bolo 0,30 x 0,30 m a snímky boli vyhotovené v štyroch 

spektrálnych pásmach: modrom, zelenom, červenom a blízkom infračervenom.  

Objektovo orientovaná klasifikácia je typ klasifikácie, pri ktorej sú pixle zlúčené na 

základe špecifických parametrov do jednotlivých segmentov. Segmenty (obrazové objekty), 

môžu byť špecifikované na základe tvaru, spektrálnej odraznosti, heterogenity a pod. 

Hlavný význam objektovo orientovanej klasifikácie spočíva vo využívaní 

automatizovaných metód pre dôkladnú analýzu snímkových materiálov vo vysokom rozlíšení. 

V porovnaní s tradičným postupom klasifikácie pixlov poskytuje možnosť komplexnejšieho 

opisu stavu porastov pomocou prepojenia spektrálnych, štrukturálno-texturálnych a relačných 

charakteristík. Aplikáciou algoritmu klasifikácie na homogénne porastové textúry (objekty) je 

možné posúdiť ich zdravotný stav, prípadne stupeň rozpadu alebo zaznamenať procesy ich 

obnovy. Týmto spôsobom je možné výrazne zracionalizovať časovo aj fyzicky náročné 

terénne práce [3]. Výsledky klasifikácie sú v porovnaní s výsledkami rastrovo orientovaných 

druhov klasifikácie menej "rozbité", čo v konečnom hľadisku uľahčuje následnú interpretáciu, 

prípadne ďalšie operácie s obrazovým záznamom. Tento typ klasifikácie prebieha v dvoch 

hlavných krokoch a to segmentácii obrazu a jednotlivých klasifikačných algoritmov, 

konkretizujúcich spektrálne a geometrické vlastnosti pre modelovanie tried [4].  

Prvým krokom klasifikácie je segmentácia obrazu. Snahou segmentácie je rozdeliť 

obraz do častí (segmentov), ktoré majú úzku súvislosť s predmetmi či oblasťami reálneho 

sveta zachyteného na snímanom obraze. Existuje viacero druhov segmentačných algoritmov, 

pričom princíp spočíva v procese podobnom zhlukovaniu a zakladá sa na požiadavke, aby 

boli pixle priestorovo súdržné a jednotlivé segmentačné algoritmy sa dali upravovať podľa 

špecifických parametrov.  
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V rámci prostredia eCognition sme využili viacúrovňovú segmentáciu (multiresolution 

segmentation), ktorá umožňuje vytvárať obrazové objekty na rôznych mierkových úrovniach. 

Tento druh segmentácie využíva techniku zlučovania počiatočných jednopixlových objektov 

do väčších objektov stratégiou zdola nahor. Algoritmus vykonáva veľké množstvo krokov, pri 

ktorých sú menšie obrazové bloky zlučované do väčších blokov na základe parametrov 

mierky a heterogenity [5].  

Veľkosť výsledných objektov je možné ovplyvniť pomocou tzv. parametra mierky. Ak 

je mierka príliš veľká, nie sú zachytené všetky objekty záujmu (nadsegmentovanie), ak je 

príliš malá, výsledkom je množstvo segmentov, ktoré neumožňujú efektívnu klasifikáciu.  

Druhým krokom je samotná klasifikácia, kde sa vytvorené segmenty klasifikujú na 

základe spektrálnych, tvarových, textúrnych, kontextových a iných informácií. Nami 

vytvorený klasifikačný algoritmus je založený na pravidlách alebo znalostiach, ktoré definuje 

užívateľ (knowledge-based, rule-based). 

Vzhľadom na to, že operácie, ktoré nad snímkami prebiehali sú náročné na výpočtový 

čas, tak sme pristúpili k zníženiu pôvodného rozlíšenia 0,30 m na rozlíšenie 2,43 m. Tento 

úkon prispel k zrýchleniu segmentácie na konečných približne 40 sekúnd pre snímku              

s rozmermi 2136 x 2056 pixlov. Segmentačné parametre boli pri úvodnej segmentácií 

nastavené na parameter mierky 100 a pri tvorbe druhej, podrobnejšej úrovne segmentácie na 

parameter mierky 50, pričom ostatné parametre boli ponechané na svojich pôvodných 

nastaveniach (parameter tvaru 0,1 a parameter kompaktnosti 0,5). Použitá nízka hodnota 

parametru tvaru má za následok, že program používa ako hlavný parameter pri tvorbe 

objektov farbu. Parameter kompaktnosti definuje výslednú integritu objektu, pričom 

ponecháva zachovanú variabilitu pri vytváraní kompaktných aj menej kompaktných objektov. 

Segmenty s parametrom mierky 100 boli použité ako vstupné objekty, na ktorých boli 

aplikované klasifikačné algoritmy pre odčlenenie lesných, resp. nelesných objektov. Následne 

bol aplikovaný algoritmus s parametrom mierky 50 na segmenty, ktoré boli klasifikované ako 

les, pričom tieto väčšie segmenty boli "rozbité" na menšie objekty a následne klasifikované 

rovnakým klasifikačným algoritmom ako pri klasifikácií segmentov pri úvodnom kroku. 

Tento spôsob hierarchickej segmentácie bol použitý preto, lebo po výsledku klasifikácie 

segmentov s použitým veľkostným kritériom 100 bolo potrebné vykonať podrobnejšie             

a precíznejšie odlíšenie lesných porastov od iných kategórií (tieňov, medzier v poraste, 

lesných ciest a pod.). 

Ako klasifikačný algoritmus sme použili priraďovací algoritmus - assign class 

algorithm. Je najjednoduchším algoritmom, používaným na klasifikáciu segmentov na 
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základe prahovej podmienky, ktorá určí, či daný segment / objekt patrí alebo nepatrí do 

príslušnej triedy. Na jeho správne fungovanie je potrebná minimálne jedna dostatočne 

špecifická podmienka [6].  

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené použité prahové hodnoty pri klasifikačných 

algoritmoch (Tab. 1). Jednotlivé prahové hodnoty boli získané manuálnou identifikáciou 

pomocou nástrojov v pracovnom prostredí, ktoré zobrazujú vlastnosti jednotlivých objektov 

na snímke. 

Tab. 1. Prahové hodnoty použité v klasifikačných algoritmoch 
INPUT LAYER  CONDITION  VALUE OUTPUT 

all Mean IR <=  100 voda 
all Mean IR > 100 nelesné plochy 

nelesné plochy Mean IR >= 150 les 
les Mean G > 116 nelesné plochy 
les Max. diff. <=  0,77 nelesné plochy 
les Mean B >= 84 nelesné plochy 

 

Na základe znalostí odbornej literatúry vieme približne odhadnúť, aké spektrálne 

hodnoty budú dosahovať jednotlivé interpretované prvky. Odraznosť zelenej vegetácie 

v oblasti viditeľného žiarenia je veľmi nízka, pretože viditeľné žiarenie, ktoré dopadá na 

rastliny je absorbované chlorofylom. Chlorofyl pohlcuje najviac modré a červené pásmo 

a minimálne zelené pásmo (zelené pásmo má maximálny odraz). Blízke infračervené žiarenie 

je takmer úplne odrážané, čo spôsobuje predovšetkým bunková štruktúra. Kvôli vysokému 

odrazu sa infračervené žiarenie používa pri rozlišovaní poškodeného a zdravého vegetačného 

krytu. Voda odráža len viditeľné žiarenie a v infračervenom pásme odráža len minimálne 

(závisí od zakalenia).  

 

Výsledky a diskusia 

Presnosť vygenerovanej masky lesa bola overená na vzorke 200 náhodne vybraných 

bodov v rámci používaných snímok, pričom výsledky boli zobrazené v klasifikačnej chybovej 

matici (Tab. 2).  

Tab. 2. Klasifikačná chybová matica masky lesa 

  
Referenčné údaje 

 
 

Kategória Les Nelesné plochy Σ Správnosť Nadhodnotenie 

K
la

si
fik

ov
an

é 
úd

aj
e 

Les 75 13 88 85,23% 14,77% 

Nelesné plochy 8 104 112 92,86% 7,14% 

Σ 83 117 200 
  

Správnosť 90,36% 88,89% 
 

89,50% 
 

Podhodnotenie 9,64% 11,11% 
  

10,50% 
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Tab. 2 zobrazuje, že trieda les, resp. neles dosahuje iba nízke hodnoty podhodnotenia, 

čo v absolútnych číslach znamená, že 8 z celkového počtu 83 vzoriek lesa bolo nesprávne 

klasifikovaných ako neles, čo predstavuje 9,64 % podhodnotenie, resp. že 13 prípadov triedy 

neles bolo nesprávne klasifikovaných ako les, čo predstavuje 11,11 % podhodnotenie. 

Relatívne horšie výsledky dosahujeme pri nadhodnotení klasifikácie triedy les, kde 

bolo 13 nesprávne klasifikovaných prípadov, čo predstavuje 14,77 % nadhodnotenie. Tento 

výsledok je spôsobený tým, že nezapojený a krovitý porast sa automatizovane vyselektovať 

nepodarilo a manuálne sme do výsledku klasifikácie zasahovať nechceli. Pri vizuálnej 

kontrole klasifikácie sme následne takéto segmenty vyhodnocovali ako chybné.  

Celková presnosť klasifikácie masky lesa bola 89,5 %, pričom tento výsledok by sa 

dal pravdepodobne vylepšiť dodatočným použitím klasifikačných algoritmov založených na 

pixloch. V každom prípade, pre presnejšie definovanie algoritmu pre výpočet masky lesa je 

potrebný ešte ďalší výskum a hlbšia analýza snímkových materiálov s vysokým rozlíšením.  

 

  
Obr. 1. Výsledky klasifikačného algoritmu pri rozdielnych veľkostných kritériách segmentácie 

Vľavo: Parameter mierky = 100. Vpravo: Parameter mierky =50.  
Vysvetlivky: Zelená = les, čierna = nelesné plochy, modrá = voda.  

Záver 

V príspevku sme prezentovali používaný objektovo orientovaný prístup ako mohutný 

nástroj na prácu s multispektrálnymi snímkami s vysokým rozlíšením. Ako najväčšiu výhodu 

považujeme možnosť segmentácie rastrových dát na spektrálne homogénne obrazové objekty, 

na základe ktorých, mohol byť následne spracovaný algoritmus na vytvorenie masky lesa. 

Uvedený postup je aplikovateľný na rôzne procesy, ku ktorým je potrebné mať jasnú 

predstavu, čo na zobrazovanej snímke je resp. nie je lesný porast. Príkladom môže byť 

využitie pri vytváraní aplikačných postupov pri hodnotení zdravotného stavu lesného porastu, 

prípadne zmien v lesnom poraste.  
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Veľký význam vidíme najmä vo vypracovaní automatizovaného algoritmu, ktorý by 

malo byť možné využiť v rôznych iných prácach s podobným zameraním. Podarilo sa nám 

dokázať, že nie je potrebné sa v takýchto prípadoch zameriavať na vizuálnu interpretáciu 

alebo manuálnu klasifikáciu segmentov obrazu, pretože po nájdení správnych hraničných 

hodnôt je možné zostrojiť jednoduchý klasifikačný algoritmus, ktorý dokáže vo veľkej miere 

nahradiť ľudský faktor pri tejto činnosti. Znalosti interpretátora však aj naďalej zostávajú 

významné, najmä pri vytváraní algoritmov a kontrole výsledkov. 

V konečnom hľadisku treba podotknúť, že význam DPZ a metód pre interpretáciu 

obrazových materiálov získaných z DPZ má obrovský potenciál v oblasti lesníckeho 

mapovania a následných analýz.  
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