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Anotácia 

FRAŇO, Peter: Klasifikace dřevinné skladby z barevného leteckého snímku – diplomová 
práca, Vysoká Škola Báňská – technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakulta, 
institut geoinformatiky. Vedúci práce: Ing. Tomáš Peňáz PhD., Ostrava 2009 

Táto práca sa zaoberá možnosťami analýzy farebnej leteckej snímky získanej klasickými 
metódami aj prostredníctvom digitálneho skenera a možnosťami uplatnenia výsledkov pre 
lesnícku prax. V prvej časti je prebratá problematika a postupy používané pri identifikácii 
korún stromov, rovnako aj popis postupu spracovania segmentácie obrazu a klasifikácie 
drevinovej skladby porastov pomocou softvéru Definiens Developer. Pri spracovávaní 
snímky získanej digitálnym skenerom bolo použité NIR pásmo, druhá snímka získaná 
tradičným spôsobom NIR pásmo neobsahovala. Preto bolo použité panchromatické 
spektrum. V práci je pre identifikáciu jednotlivých korún použitá metodika z roku 2006 
[11], ktorá bola aplikovaná v práci pri spracovávaní snímky. V závere práce sú popísané 
ďalšie dáta a technológie, ktoré možno použiť ako podporné pri výskume tejto 
problematiky. Klasifikácia drevinovej skladby prebehla v prostredí Definiens Developer, 
avšak pre posúdenie správnosti klasifikácie neboli k dispozícii dáta z referenčných plôch, 
ktoré by obsahovali presnú polohu jednotlivých drevín. Pri identifikácii jednotlivých korún 
stromov boli použité snímky prevzorkované do rozlíšenia 0,5 m, 0,6 m, 0,7 m, 0,8 m, 1,0 
m, 1,2 m, 1.5 m. Oba výrezy predstavujú porast vo veku 60 rokov. Overenie správnosti 
týchto výsledkov bolo vykonané na základe porovnania vrstvy získanej z automatizovanej 
klasifikácie z prostredia Idrisi s manuálne vektorizovanou vrstvou jednotlivých korún 
v prostredí ArcMap.  

Kľúčové slová: Definiens Developer, diaľkový prieskum zeme, farebná letecká snímka, 
GIS, individuálne koruny stromov, klasifikácia, segmentácia 
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Summary 

FRAŇO, Peter: Recognition of Tree Species Composition in Forest Based on the Air Photo 
Classification – diploma thesis. Technical University of Ostrava, Faculty of mining and 
geologic, institute of  geoinformatics. Manager: Ing. Tomáš Peňáz, Ostrava 2009. 
 
This diploma work is concerned with the possibilities of analysis of coloured aerial images 
obtained by traditional methods, as well as by digital scanner and with the possibilities of 
applying these results in forest praxis.The first part is focused on problems and methods 
used for identification of tree crowns, description of method of executing picture 
segmentation and classification of tree species by using the software Definiens Developer. 
The NIR zone was used by executing the picture taken by digital scanner, second picture 
taken by traditional way, excluded the NIR zone. In this case the panachromatic spectrum 
was used. For identification of separate crowns was applied methodology from 2006 [11]. 
In conclusion of this work are mentioned other data and technologies, which may be used 
as supporting material in next research of this issue. Wood structure classification run up in 
Definiens Developer environment, but for examination of clasification correctness was not 
possible to use data from plane of reference, which would contain the exact position of 
individual tree species. For identification of separate tree crowns were used pictures 
resampled to the following resolution - 0,5 m, 0,6 m, 0,7 m, 0,8 m, 1,0 m, 1,2 m, 1.5 m. 
Both subplots represent 60 years old vegetation. Correctness verification of these results 
was performed on base comparison of level obtained from automated classification in 
Idrisi environment and with manually processing vector layer of individual crowns in 
ArcMap environment. 

Key words: Definiens Developer, remote sensing, coloured aerial images, GIS, individual 
tree crowns, classification, segmentation 
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Zoznam použitých skratiek 

CCD   Charge-coupled device 

DEM  Digital elevation model 

DPZ   Diaľkový prieskum Zeme 

GIS   Geografický informačný systém 

KIA  Kappa index of agreement 
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S-JTSK  Systém jednotnej trigonometrickej siete katastrálnej 
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BK   Buk 

DB   Dub 

HB   Hrab 

JD   Jedľa 

JS   Jaseň 

JV   Javor 

LP   Lipa 

SM   Smrek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Peter Fraňo: Klasifikace dřevinné skladby z barevného leteckého snímku 

 

2009  1 

 

1. Úvod 

Jedným z možných prostriedkov na získanie informácií o objektoch a javoch na zemskom 
povrchu je diaľkový prieskum Zeme (DPZ). Na začiatku sa získané záznamy spracovávali 
vizuálne alebo pomocou analógových prístrojov. S rozvojom počítačovej techniky sa 
prešlo na digitálne spracovanie. Úspešná aplikácia DPZ je podmienená použitím viacerých 
zdrojov dát a spôsobov analýz. Možno to dosiahnuť prístupom viacnásobného pohľadu – 
dáta sú získané z rôznych výšok a v rôznych spektrálnych pásmach alebo sú snímky 
rovnakého územia získané v rôznych časových obdobiach. Často sa využíva analýza 
satelitných, leteckých, ale aj pozemných meraní. Každý z týchto údajov poskytuje iný 
pohľad na daný problém [20]. 

V súčasnosti sa pri rôznych analýzach postupne prechádza od analógových  leteckých 
snímok k snímkam hyperspektrálnym a snímkam získaných pomocou digitálnych kamier. 
Tieto poskytujú obraz vo vysokom rozlíšení a vyššej kvalite v porovnaní s klasickými 
snímkami. Novým prvkom v procese DPZ je získavanie informácii pomocou laserového 
skenovania povrchu – LIDAR. Ide o novú technológiu poskytujúcu veľmi presné 
a kvalitné dáta, ale problémom zostáva ich vysoká cena. 

DPZ je vhodným nástrojom pri kombinácii s inými nástrojmi, a to predovšetkým s GIS. 
GIS umožňuje prácu s údajmi DPZ, syntézy, analýzy, prekrývanie vrstiev, prácu s dátami, 
patria medzi nástroje, ktoré sú využívané aj v oblasti lesného hospodárstva pri zisťovaní 
rôznych charakteristík o lesnom poraste. 
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2. Cieľ práce 

- zoznámiť sa s metódami vyhodnocovania druhovej skladby vegetačného porastu 
z obrazových dát získaných v procese dištančného snímania. 
 

- vykonať overenie možnosti klasifikácie drevinovej skladby z farebných snímok 
získaných leteckým snímkovaním. Požadovaným výsledkom majú byť vektorové 
dáta reprezentujúce plochy s jednotlivými druhmi lesných drevín. 
 

- výsledky klasifikácie verifikovať s cieľom využiť overovanú metódu následne pre 
lesnícku prax. 
 

- pri spracovaní leteckých snímok využiť možnosti moderných metód klasifikácie 
obrazu. 
 

- navrhnúť metodiku klasifikácie drevinnej skladby z farebných leteckých snímkov. 
Súčasťou metodiky bude rovnako návrh podporných dát potrebných pre 
klasifikáciu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Peter Fraňo: Klasifikace dřevinné skladby z barevného leteckého snímku 

2009  3 

 

3. Úvod do problematiky 

3.1 Diaľkový prieskum Zeme 

Diaľkový prieskum Zeme je umenie, veda a technológia, pomocou ktorej možno získavať 
spoľahlivé informácie o fyzikálnych objektoch a ich okolia pomocou merania a záznamov 
elektromagnetického žiarenia nasledované interpretáciou snímok a spracovaním 
digitálnych záznamov, ktoré sú získané pomocou bezkontaktných snímacích systémov 
[11]. 

Lesníctvo patrí medzi tie odbory ľudskej činnosti, v ktorých sa už dávnejšie využívajú 
letecké i pozemné fotografické snímky, hlavne pre účely mapovania, ale aj pre ďalšie 
lesnícke práce, najmä taxačné a ochranárske. Okrem klasických čiernobielych a farebných 
fotografických snímok sa začali používať v rôznych oblastiach národného hospodárstva 
ďalšie typy záznamov ako napríklad infračervené, multispektrálne, spektrozonálne. Tieto 
záznamy bolo možné získať vďaka rozvoju nového vedného odboru – Diaľkový prieskum 
Zeme. 

Pojem DPZ sa začal používať hlavne v súvislosti s využívaním informácií získaných zo 
záznamov z družíc. Ako je známe v júli 1972 štartoval v USA prvý satelit série ERTS,  
neskôr premenovaný na LANDSAT 1. V rokoch 1975 až 1984 nasledovali postupne 
LANDSAT 2 až LANDSAT 5. Na rozdiel od väčšiny družíc Zeme  vypustených neskôr sa 
tieto výlučne používajú pre riešenie úloh DPZ [21]. 

Ako každá nová veda sa od svojich počiatkov snažila o čo najpresnejšie vystihnutie jej 
náplne vhodnou definíciou, aj DPZ prechádza v tomto smere určitým vývojom. Dnes 
pojem diaľkový prieskum Zeme nezahrňuje len získavanie údajov, ale aj automatické či 
manuálne spracovanie obrazov a prezentáciu získaných informácií [21]. 

3.2 Elektromagnetické žiarenie 

Prvotnú informáciu o objekte na zemskom povrchu podáva vlnová dĺžka 
elektromagnetického žiarenia, ktorá je zaznamenaná pri jeho zosnímaní. 
Elektromagnetické žiarenie sa podľa zdroja delí na dva druhy. Prvým druhom sú tzv. 
prirodzené zdroje, ktorými sú Slnko a  Zem. Tieto systémy sa označujú ako pasívne, 
nakoľko využívajú prírodné zdroje. V druhom prípade ide o umelé zdroje, ktoré 
elektromagnetické vlny sami vytvárajú a po odoslaní určitú jeho časť po odrazení od 
zemského povrchu prijímajú a zaznamenávajú. Informácia, ktorá je prenášaná od 
zemského povrchu k snímaču závisí nielen od objektu na Zemi, ale aj od druhu 
elektromagnetického žiarenia [10]. 

Elektromagnetické žiarenie sa delí podľa vlnových dĺžok tohto elektromagnetického 
žiarenia a im odpovedajúcich frekvencií daného žiarenia [10]. Vlnová dĺžka je 
rozdeľovacím kritériom pre elektromagnetické spektrum (obr. 1), no napriek tomu, medzi 
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jednotlivými časťami spektra nie sú presné hranice.  Diaľkový prieskum Zeme nevyužíva 
žiarenie všetkých vlnových dĺžok. Pasívny diaľkový prieskum Zeme využíva žiarenie 
prevažne v oblasti viditeľného a infračerveného spektra. Aktívny diaľkový prieskum Zeme 
využíva vlnové dĺžky v oblasti mikrovlnného žiarenia, aktívny laserový prieskum využíva 
žiarenie v rozsahu viditeľnej časti spektra. Toto obmedzenie  vyplýva najmä 
z priepustnosti atmosféry. Pre röntgenové  a gama žiarenie do vlnovej dĺžky 250 nm je 
atmosféra úplne nepriepustná. V úzkej oblasti ultrafialového žiarenia medzi 250  a 400 nm 
je rozptyl  vo vzduchovej vrstve taký silný, že jeho použitie v DPZ je výnimočné. Oblasť 
žiarenia 400 – 700 nm je pre účely diaľkového prieskumu Zeme významná v tom smere, 
že ju človek zachytáva okom. Ide o viditeľné svetlo, ktoré je prepúšťané atmosférou. 
V oblasti infračerveného žiarenia sa striedajú intervaly priepustnosti (atmosférické okná) 
a nepriepustnosti. Mikrovlny prenikajú atmosférou veľmi dobre a využívajú sa radarových 
systémoch. Ich priepustnosť je vyššia ako pre viditeľné svetlo a sú používané pre 
navigačné účely aj za nepriaznivých podmienok [10]. 

 

 

Obr. 1  Elektromagnetické spektrum 
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3.2 Spektrálna odraznosť vegetácie 

 Spektrálna odraznosť rastlinných porastov je ovplyvnená predovšetkým [21]: 

- fenologickým a fyziologickým stavom rastlín, 
- odrazovými (reflexnými) vlastnosťami listových orgánov, 
- polohou (umiestnenie, vzájomné rozloženie) listových orgánov, 
- vertikálnym členením hornej plochy rastlinného porastu a tým aj pomerom medzi 

osvetlenými a zatienenými časťami rastlín, 
- druhovým zložením a formou zmiešania porastu. 

Počas vegetačného obdobia sú vlastnosti odrazu listových orgánov rozhodujúce pre 
priebeh spektrometrickej krivky. Na obr. č. 2 je typický priebeh spektrometrickej krivky 
ρ(λ) pre rôzne dlhé vlnové dĺžky λ pre zdravé, plno vyvinuté a zelené listové orgány. 
Nezávisle od rastlinného druhu môže byť spektrálna odrazivosť listových orgánov delená 
trojako [21]: 

- oblasť viditeľného svetla, ktorú ovplyvňuje predovšetkým listový pigment, 
- oblasť blízkeho infračerveného žiarenia do λ = 1,3 µm, ktorú ovplyvňuje 

predovšetkým štruktúra buniek listov a ostatných častí rastliny, 
- oblasť stredného infračerveného žiarenia λ = 1,3 – 2,5 µm, ktorú ovplyvňuje obsah 

vody v listoch a ostatných častiach rastliny. 
 

 
Obr. 2  Spektrometrická krivka pre zelené listové orgány 

Každý objekt má typický spektrálny prejav odrazu. Rôzne objekty možno charakterizovať 
spektrálnymi krivkami odraznosti, ktoré znázorňujú odrazené žiarenie v jednotlivých 
oblastiach vlnových dĺžok. Na obr. 3 sú spektrometrické krivky pre smrekový a dubový 
porast. Vo viditeľnej časti spektra λ = 0,4 – 0,7 µm je odraz žiarenia pri obidvoch 
porastoch rovnaký, ale v oblasti blízkeho infračerveného žiarenia λ = 0,7 – 1,0 µm je 
výrazne rozdielny. Z krivky môžeme vidieť, že ľudský zrak nie je pre rozlišovanie 
listnatých a ihličnatých drevín vhodným nástrojom, nakoľko v tejto oblasti spektra je 
odraznosť oboch typov takmer rovnaká. Z toho vyplýva, že pre klasifikáciu drevín sa 
najlepšie hodia infračervené snímky[21]. 
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Obr. 3  Spektrometrické krivky pre bukový a smrekový porast 

3.3 Aplikácie DPZ v lesníctve 

Možnosti využitia metód a prostriedkov DPZ v lesníctve sú veľmi široké [21]. Už 
niekoľko desaťročí sa v praxi hospodárskej úpravy lesov využívajú klasické letecké 
meračské snímky stredných mierok. Svoje uplatnenie nachádzajú jednak pri lesníckom 
mapovaní, kde sú využívané hlavne ich meračské vlastnosti (kvantitatívna interpretácia) 
pri reambulácii existujúcich mapových podkladov, čiastočne sa využívajú tiež pri 
priestorovom rozdelení lesa a pri rôznych druhoch prieskumov a špeciálnych zisťovaniach. 
Čiastočne sa teda využívajú i pre kvalitatívnu interpretáciu, ale pre tieto účely sú LMS 
menej vhodné, pretože sa zhotovujú na panchromatické filmové materiály, ktoré 
v porovnaní so špeciálnymi (spektrozonálne, infračervené) neposkytujú také množstvo 
kvalitatívnych informácií.  Používajú sa tak letecké ako aj satelitné snímky.  

Medzi hlavné oblasti lesníctva, kde je možné viac alebo menej uplatniť metódy DPZ patrí 
najmä hospodárska úprava lesov, ochrana lesov a monitorovanie zdravotného stavu, 
sledovanie biodiverzity lesných ekosystémov, zakladanie a pestovanie lesných porastov, 
biológia, poľovníctvo, lesnícke projektovanie a iné [14]. 

Najjednoduchšia  klasifikačná metóda rozlíšenia vegetácie je rozlíšenie krajiny na les 
a bezlesie [20]. Táto je základnou podmienkou, ktorá ďalej za použitia jednotlivých metód 
DPZ umožňuje rozlíšiť jednotlivé druhy lesa, prípadne jednotlivé druhy drevín a ich 
zastúpenie na určitom území. 

Rozlíšenie ihličnatých drevín od listnatých na panchromatických filmových materiáloch je 
obtiažne. Určité zlepšenie môže poskytnúť panchromatická letecká snímka vyhotovená 
v dobe vegetačného kľudu (v zimných mesiacoch). Zhotovenie snímok vo väčších 
mierkach môže prispieť k zlepšeniu interpretácie jednotlivých drevín. Lepšie predpoklady 
k interpretácii drevinového zloženia poskytujú infračervené snímky. Sú charakteristické 
tým, že veľmi citlivo reagujú na obsah chlorofylu v listoch a ihličí, ktorý ovplyvňuje 
odraznosť. Kým vo viditeľnej oblasti spektra je odraznosť pre listnáče a ihličnany 
v podstate rovnaká, v blízkej infračervenej oblasti (0,78 – 1,4 µm) je % odraznosti 
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listnáčov oveľa vyššie ako ihličnanov. K rozlíšeniu jednotlivých druhov drevín v rámci 
skupín listnatých a ihličnatých sú vhodné multispektrálne snímky [20]. 

3.3.1  Identifikácia individuálnych korún stromov 

Odvodenie jednotlivých korún stromov, rovnako ako odvodenie taxačných charakteristík 
porastu je relatívne novým odvetvím [14].  

Existuje množstvo prístupov pre identifikáciu jednotlivých korún stromov, zobrazenia ich 
hraníc, vrátane určenia vrcholov jednotlivých stromov. Patria sem metódy hľadania 
lokálnych maxím, zobrazenie hraníc stromov zameraním sa na tmavšie, zatienené oblasti, 
rozpoznávanie svetlejších oblastí, segmentov a vzorov a zobrazenie tvarov stromov v troch 
dimenziách [4]. 

Jedným z prístupov použitým pri identifikácii korún stromov bol postup vytvorený 
Spoločným výskumným centrom Európskej komisie. Cieľom bolo vytvorenie algoritmu 
a jeho implementovanie do knižníc programu ArcView [25].  

Identifikácia je založená na súbore vstupných parametrov, ktoré definujú tvar a úrovne 
šede. Do úvahy sa berú maximálne a minimálne hodnoty šedej (hranice), ktorá odlišuje 
strom od pozadia, veľkosť stromu, pomer strán, rozsah vnútri každého stromu. Problém, 
ktorý vznikal pri tejto metóde bola rôzna hodnota odrazivosti či už pri stromoch, alebo pri 
hodnote pozadia a pri zadaní pevnej hodnoty prahu by bol u určitých častiach obrazu strom 
zamietnutý, preto boli pri identifikácii použité rôzne hodnoty pre určenie prahu. 

Odrazivosť stromov je výsledkom spojenia veku, druhu, zdravotného stavu, rovnako 
odrazivosť pozadia závisí od druhu pôdy, vlhkosti a tieňov. Z tohto dôvodu bol použitý 
algoritmus založený na procese „Iterative Tresholding“. 

Tento proces môže byť charakterizovaný: 

Aktuálny obraz je definovaný ako obdĺžnik, ktorý zahŕňa vybratý pozemok, prípadne 
pozemky. V pamäti sú vytvorené 2 kópie, ktoré budú následne použité ako masky 
sledujúce územie, ktoré už bolo spracované. Začínajúc s najvyššou hodnotou prahu je 
vybratá časť obrazu skenovaná na to, čo sa označuje ako „blob seeds“, teda pixle, ktorých 
hodnota je nižšia ako je stanovené maximum. Keď je tento parameter nájdený, samotný 
proces generuje kompletný „blob“ a zodpovedajúci pixel v jednom z obrázkov masky sa 
aktualizuje.  

Morfologické parametre ako veľkosť, hustota, vzhľad sú kontrolované a pokiaľ „blob“ 
spĺňa všetky kritéria, je mu priradená maximálna hodnotenie. Po preskenovaní celej scény 
je generovaný zoznam všetkých stromov, ktoré toto najvyššie skóre dosiahli. Prahová 
hodnota je potom znížená o jeden, maska resetovaná na hodnotu 0 a celý proces sa 
opakuje. Druhá maska obrazu je aktualizovaná všetkými „blob“ pixlami, ktoré zabraňujú 
tomu, aby sa vykonalo prehľadávanie v týchto oblastiach počas nasledujúcich cyklov. 
Tento proces pokračuje pokým nie je dosiahnutá najnižšia hodnota prahu, kde výsledkom 
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je ASCII súbor s hodnotami ID, súradnicami X a Y všetkých stromov. Tento súbor slúži 
ako zdroj dát pre ArcView, pričom transformácia do súradnicové systému sa vykonáva 
pomocou TIFF Image World File. 

Ďalším z prístupov ktorý využíva identifikácia korún stromov ich separáciou od tieňa a od 
pozadia vegetácie je metóda, ktorú rozobrali Gougeon a Leckie [7]. V práci používajú tzv. 
ITC (Individual Tree Crown – individuálna koruna stromu). Podstata práce je založená na 
separácii korún stromov medzi sebou, rovnako aj od pozadia. Dochádza k identifikácii 
jednotlivých druhov, v prípade potreby dochádza k ich zoskupeniu do lesného porastu. 
Táto procedúra umožňuje tvorbu poloautomatizovaných inventarizácií lesa z údajov DPZ. 
Takýto postup môže viesť k detailným inventarizáciám lesa, obzvlášť ak sa uvažuje s tým, 
že zoskupenia môžu byť organizované tak, aby sledovali kritériá, ktoré ešte nie sú zahrnuté 
v súčasných inventarizáciách. 

Použitá metóda je založená na existencii pásu tieňa medzi jednotlivými korunami sa 
nazýva „Valley following“ a je založená na sledovaní tohto pásu. Vedie k dobrým 
výsledkom zobrazenia jednotlivých korún v hustých, alebo stredne hustých porastoch 
v závislosti od priestorového rozlíšenia. 

Pri územiach, v ktorom je porast redší a v oblastiach kde sa nachádzajú otvorené plochy 
musí byť vykonané predspracovanie obrazu, ktoré umožní vytvoriť masku a eliminovať 
nezatienený materiál pozadia a je možné použiť ho pre separáciu vegetácie od plôch bez 
vegetácie.  

Po vybratí obrazu a odmaskovaní nezalesnených plôch prebieha proces zobrazenia korún 
stromov v dvoch krokoch. Prvým je sledovanie jednotlivých „údolí“ pixel po pixli 
a pomocou zadanej hodnoty lokálneho minima, ktorého výsledkom je separácia korún. 
Druhým krokom je proces založený na pravidlách (rule-based) s cieľom sledovania hranice 
korún stromov v smere hodinových ručičiek s cieľom uzavrieť ich. Po vyčerpaní všetkých 
možností, alebo pravidiel je vytvorená bitmapa korún stromov, ktorá je určená pre ďalšie 
spracovanie. Samotná klasifikácia využíva metódu maximálnej pravdepodobnosti. Je 
použitá riadená klasifikácia využívajúca túto bitmapu pre popis jednotlivých korún a tried. 
Ako hlavné znaky sa využívajú hodnoty priemeru ITC, kovariancia ITC, ale okrem nich je 
možné použiť znaky ako štruktúra, textúra a iné. 

Šumbera [19] sa vo svojej práci zaoberal využitím a aplikáciou rozšírených metód 
digitálneho spracovania obrazu pre analógové multispektrálne snímky s vysokým 
priestorovým rozlíšením. Významná časť týchto metód bola rozšírená a naprogramovaná 
do softvérového produktu Kernel Processor. Pre multispektrálnu snímku boli tiež 
navrhnuté metódy detekcie vrcholov a obrysov korún stromov. Počas svojej práce dospel 
k poznatku, že problém identifikácie korún stromov nie je možné riešiť jednoduchým 
algoritmom, ale hybridným niekoľkoúrovňovým prístupom. Proces identifikácie korún 
stromov rozdelil do dvoch čiastkových úloh. Prvou bolo vyhľadanie vrcholov korún 
stromov. Základným predpokladom bola podmienka, že spektrálna odrazivosť vrcholov 
stromov je vyššia než zvyšok koruny za podmienky že snímkovanie prebehlo pri najvyššej 
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elevácii slnka. Proces hľadania vrcholu korún stromov je založený na filtri rotujúcim 
oknom, ktorý vyberá pixle s najvyššou odrazivosťou nachádzajúci sa v jeho centre. 
V závislosti na veľkosti okna takto možno identifikovať menšie alebo väčšie koruny. Pre 
zjemnenie filtru pridal doplňujúce podmienky definujúce možné disproporcie v korune. 
Ďalej definoval prahovú hodnotu pre centrálny pixel, ktorou eliminoval počet chybne 
označených korún. Pre vyhľadávanie obrysov použil rad metód – metódu založenú na 
úprave histogramu, metódu diferenciálnej geometrie, použitie Laplaceovho operátora, 
vytvorením akumulačného povrchu a trasovaním frekvenčným minimom. Presnosť 
automatickej detekcie závisela na hustote zápoja, miere vyhladenia snímky, veľkosti 
rotujúceho okna a druhu dreviny.  

Larsen [12] vo svojej práci spracúva problematiku určenia vrcholov stromov. Pre určenie 
týchto vrcholov na leteckých snímkach s vysokým priestorovým rozlíšením používa masky 
kruhového tvaru odvodené z optického modelu koruny stromu a geometrie obrazovej 
akvizície. Metóda je založená na hľadaní lokálneho maxima korelačnej funkcie z dôvodu 
úspešného premiestňovania masiek ponad snímky. Rovnako rozoberá aj tri spôsoby pre 
vylepšenie tejto metódy. Prvá je založená na vyhladení korelácie Gaussovým filtrom so 
smerodajnou odchýlkou ρ = 1 s výberom lokálnych maxím korelácie na filtrovanom 
obraze. Druhá metóda je rovnako založená na Gaussovom filtre, ale tu smerodajná 
odchýlka narastá dovtedy, kým obraz neobsahuje len určitý počet maxím. Poslednou 
metódou je výber kandidátov v určitých intervaloch smerujúci od najvyššej k najnižšej 
korelácii eliminovaním všetkých kandidátov vnútri určitého polomeru z vybratých 
kandidátov. Vyhodnotenie sa vykonalo pomocou údajov stenšovacieho experimentu 
v smrekovom poraste.  

3.4 Diaľkový prieskum Zeme a materiály DPZ 

Pre dosiahnutie kvalitných výsledkov v prácach využívajúcich materiály DPZ je základom, 
aby samotné spracovávané materiály boli dostatočne kvalitné a presné. Ide hlavne o kvalitu 
samotného materiálu rovnako aj pozemného merania.  

Dve základné skupiny metód [21]: 

- Konvenčné (fotografické) 
- Nekonvenčné (nefotografické) 

Konvenčné metódy sú založené na princípe kedy pri exponovaní filmu vo fotografickej 
komore dochádza na citlivej vrstve fotografického papieru k chemickej reakcii, ktorá 
odpovedá množstvu žiarenia, ktoré na túto vrstvu dopadlo. Takto vzniknutý obraz 
študovaného územia nazývame fotografia [6]. 

Nekonvenčné metódy sa od konvenčných líšia v technike vytvárania obrazu, kedy obraz 
nie je vytváraný v jednom okamihu tzv. centrálnou projekciou, ale postupne 
v dynamickom režime po jednotlivých obrazových prvkoch – pixloch [6] .  Medzi 
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nekonvenčné metódy sa zaraďuje aj technológia, ktorá na detekciu elektromagnetického 
žiarenia využíva CCD (Charge Coupled Device) senzor. Tento sa skladá z lineárne 
usporiadaných fotoelementov, ktorých počet dosahuje niekoľko tisíc.  Nespornou výhodou 
je i schopnosť vytvárať obraz vlnových dĺžok v intervale 0,3 – 20 µm. 

Technológia s plošnými  CCD senzormi v princípe nadväzuje na letecké snímkovanie 
s klasickým filmom ale s mnohými vylepšeniami. Z procesu vypadlo chemické 
vyvolávanie filmu a skenovanie snímok,  je potrebný menší počet náletových osí, možnosť 
väčšieho prekrytia bez zvýšenia nákladov, odstránenie zrnitosti, vysoká geometrická 
presnosť snímok a automatizácia niektorých postupov.  Medzi zariadenia tohto typu možno 
zaradiť aj veľkoformátovú 216 megapixelovú digitálnu kameru UltraCam X od spoločnosti 
Vexcel. Oproti predchádzajúcim kamerám ponúka vylepšené vlastnosti a rozšírené 
môžnosti využitia. Tok dát je jednoduchší a presnosťou patrí k najlepším na svete. Vďaka 
CCD technológii, veľkosťou obrazového prvku 7,2 µm je možné dosiahnuť veľkosť 
snímky až 14430 * 9420 pixlov pri panchromatických senzoroch a 4810 * 3140 pixlov pri 
farebných. Ohnisková vzdialenosť je nastavená tak, aby mali nastavené rovnaké zorné 
pole, dáta sa však v prípade farebných senzorov zaznamenávajú v nižšom rozlíšení.  

 
Obr. 4 Vexcel UltraCam X 

Zariadenie pozostáva zo senzorovej jednotky (SX) tvorenej ôsmymi nezávislými 
objektívmi. Štyri z nich smerujú kolmo k snímanému povrchu, sú zoradené za sebou 
a majú rovnaké zorné pole. Pre vytvorenie panchromatickej snímky slúži 9 CCD senzorov, 
zvyšné 4 snímajú farebnú časť spektra (RGB) a NIR. Využívajú filtre priepustné len pre 
konkrétne vlnové dĺžky spektra. Výpočtová jednotka (CX) je tvorená 15 procesormi pre 
tvorbu dočasných dát slúžiacich pre overenie kvality. Spracováva surové dáta priamo na 
palube lietadla v reálnom čase. Dátová jednotka (DX) s kapacitou 2,2 TB  umožňuje uložiť 
až 4000 snímok. Základné charakteristiky snímok [26]: 
- radiometrické rozlíšenie snímok je 12 bitov   
- počet pixlov panchromatickej snímky  14430 * 9420 
- počet pixlov multispektrálnej snímky 4810 * 3140 
- veľkosť obrazového prvku na snímke 7,2 um, 
- ohnisková vzdialenosť je 100 mm 
- priemerné pozdĺžne prekrytie je pri rozlíšení pixla 3cm 70%, pri 5 cm 80% 
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3.5.1 Výhody a použitie farebných materiálov 

Z pohľadu využitia pre DPZ možno farebné fotografické materiály rozdeliť do troch 
skupín [21]: 

- farebné materiály klasické, 
- infračervené farebné materiály, 
- farebné syntézy z multispektrálnych snímok. 

Význam farebných snímok rastie a ich uplatnenie sa zvyšuje a zasahuje aj do fotogrametrie 
a DPZ. Spôsobilo to predovšetkým výrazné zlepšenie spektrálnych a geometrických 
vlastností fotografických materiálov [21]. 

Hlavnou prednosťou farebných snímok oproti čiernobielym je to, že umožňujú rozlíšenie 
ďaleko väčšieho počtu objektov. Informačná hodnota je niekoľkonásobne väčšia. Farba je 
jedným z dôležitých interpretačných znakov. Na dobrých čiernobielych snímkach možno 
rozlíšiť asi 200 až 250 odtieňov šedej farby, na farebných materiáloch možno rozlíšiť až do 
5000 farebných odtieňov. To má veľký význam pre vizuálne rozlišovanie jednotlivých 
detailov a tiež pre čiastočnú alebo plne automatizovanú interpretáciu [21].  

3.5 Segmentácia 

Segmentáciu možno definovať ako proces, pri ktorom sa scéna snímky rozčlení na 
jednotlivé segmenty, kde tieto predstavujú sémanticky dôležité jednotky [19]. 

Výsledkom je súbor vzájomne sa neprekrývajúcich oblastí, ktoré buď jednoznačne 
korešpondujú s objektmi vstupného obrazu (kompletná segmentácia) alebo nemusia byť 
priamo zhodné s objektmi obrazu (čiastočná segmentácia) [14]. 

Všeobecne možno metódy segmentácie rozdeliť do dvoch skupín: metódy pracujúce na 
základe určitých znalostí (zhora nadol) a metódy pracujúce na daných údajoch (zdola 
nahor) [1]. 

V prvej skupine metód má užívateľ predstavu o očakávanom objekte, ale nevie ako 
výsledok dosiahnuť. Ide o rozdelenie väčšieho celku do menších kúskov. 

V druhom prípade ide o spájanie menších objektov do väčších. Výsledné objekty nemajú 
zatiaľ žiadny význam a záleží na spracovateľovi, aký význam týmto objektom priradí. 
 
Medzi hlavné metódy segmentácie patria: segmentácia prahovaním, segmentácia na 
základe detekcie hrán, segmentácia narastaním oblastí, segmentácia porovnávaním so 
vzorom. Takmer žiadna z týchto metód však nevedie k uspokojivým výsledkom pri 
spracovaní rôznych druhov DPZ dát. Príčinou je najmä to, že segmentácia obrazu na určitý 
počet regiónov je problém s obrovským množstvom možných riešení. Vysoký počet 
stupňov voľnosti musí byť redukovaný na niekoľko, ktoré vyhovujú daným požiadavkám. 
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Základnou požiadavkou je, aby boli výsledné objekty zmysluplné z hľadiska danej 
klasifikačnej úlohy [14]. 

Segmenty obrazu majú vždy určitú mierku (úroveň abstrakcie). Štruktúry reálneho sveta 
však existujú v rôznych mierkach súčasne. Táto hierarchická mierková závislosť, známa aj 
ako fraktálny geometrický aspekt, je evidentná nielen pri pozorovaní javov v reálnom 
svete, ale takisto aj pri ich zobrazení na snímkach. Z uvedeného vyplýva, že segmenty 
v obraze nikdy nepredstavujú zmysluplné objekty vo všetkých mierkach. Ideálna mierka 
neexistuje a pre rôzne aplikácie je potrebné kombinovať objekty s rôznou úrovňou 
segmentácie alebo s rôznym významom. Pri tom musí užívateľ vziať do úvahy jednak 
mierku riešeného problému a jednak typ obrazových údajov [1]. 

Pre segmentáciu obrazu pri obrazových dátach s vysokým rozlíšením je vhodná metóda 
segmentácie, ktorá umožňuje vytvárať segmenty v rôznych mierkach súčasne. Je založená 
na tzv. fraktálnom sieťovom evolučnom prístupe. Procedúru viacúrovňovej segmentácie 
môžeme opísať ako techniku zlučovania oblastí. Na začiatku každý pixel predstavuje 
obrazový objekt. V každom ďalšom kroku sa dvojica obrazových objektov zlúči do 
jedného väčšieho objektu. Rozhodnutie o zlúčení je založené na kritériu minimálnej zmeny 
heterogenity a na kritériu priestorovej heterogenity. Kritérium tvaru opäť pozostáva 
z dvoch kritérií – z kritéria pre hladkosť a z kritéria pre kompaktnosť [1].  

Spôsob segmentácie vychádza z kritéria, podľa ktorého by priemerná heterogenita 
obrazových objektov vážená ich veľkosťou mala byť minimálna [24] . Heterogenita je 
definovaná buď ako heterogenita spektrálna alebo farebná podľa rovnice 
 

ℎ =  � ��  . ��
	
�  

kde: 
 h – farebná rôznorodosť 

σk – smerodajná odchýlka hodnôt pásma k 

wk - váha pre pásmo k 
m – počet segmentovaných pásiem 

 
a ako heterogenita priestorová, kedy možno podľa rovnice vyjadriť odchýlenie od 
kompaktného tvaru 
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kde: 
 cpt – ochýlka od kompaktného tvaru 

l – dĺžka hranice objektu 
n – plocha objektu v pixloch 
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alebo možno vyjadriť tzv. hladkosť  - kritérium tvarovej heterogenity 
 ℎ�����ť =  � 

 
 

 kde: 
   l– obvodová dĺžka pixlov 
  b – najkratšia dĺžka obvodu štvoruholníka opísaného obrazovému objektu 

Voľba miery vplyvu spektrálnej heterogenity a priestorovej heterogenity sú jednými 
z určujúcich hodnôt pre segmentáciu obrazu. Súčet mier vplyvu je vždy rovný jednej. 

Segmentácia môže byť vykonaná simultánne pre hierarchickú sieť objektov. Z najnižšej 
úrovne (pixlovej) vychádza 1. úroveň, zhlukujúca určitý počet pixlov to tried tejto úrovne, 
zlúčením tried 1. úrovne vzniká trieda 2. úrovne, atď. Hranice triedy vyššej úrovne sú 
zhodné s jednou či viac hranicami tried nižšej úrovne [24] .  

Segmentácia s nastavenými parametrami sa môže vykonať pre celý obraz, prípadne je 
možné vybrať určitú kategóriu nad ktorou bude segmentácia vykonaná. 

Segmentácia s rôznou veľkosťou objektov je umožnená pomocou funkcie hierarchickej 
siete [24] . 

3.6 Hierarchia obrazových objektov 

Počas analýz môžu byť vytvorené viacnásobné obrazové úrovne nad základnou úrovňou 
pixlov. Dve alebo viac úrovní obrazových objektov tvoria ich hierarchiu. Celistvosť 
obrazového objektu je organizovaná do hierarchickej štruktúry obrazových objektov. 
Pozostáva z jednej alebo viacerých úrovní, od kvalitného rozlíšenia na najnižších 
úrovniach k nízkemu rozlíšeniu na najvyšších úrovniach [1].  
 

 
Obr. 5  Hierarchická sieť obrazových objektov [1] 
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Obrazové objekty sú vnútri úrovne spojené horizontálne. V celej hierarchii obrazových 
objektov sú tieto spojené vertikálne. Sú spojené spôsobom, vďaka ktorému vedia o svojom 
obsahu, ktorý obsahuje informácie o svojich susedoch, jeho superobjekte na vyššej úrovni 
obrazových objektov a jeho subobjektoch na nižšej úrovni obrazových objektov [1]. 

3.7 Klasifikácia 

Klasifikácia je automatické kategorizovanie obrazových prvkov do určitého počtu tried 
alebo tém [21].  

Základným rozdelením klasifikátorov je na tvrdé a mäkké. Klasické tvrdé klasifikátory, 
akými sú napríklad metóda maximálnej pravdepodobnosti alebo metóda najmenšej 
vzdialenosti vyjadrujú iba skutočnosť, či daný objekt do zvolenej triedy patrí alebo nepatrí 
[14]. Mäkké klasifikátory vyjadrujú stupeň príslušnosti objektu do danej triedy. Stupeň 
príslušnosti leží obyčajne medzi hodnotami 0 a 1, kde 1 znamená plnú príslušnosť, 0 
absolútnu nepríslušnosť. Výstupom z týchto klasifikátorov je skupina rastrov, kde hodnoty 
pixlov predstavujú stupeň jeho príslušnosti k triede, teda pravdepodobnosť, s akou spadá 
do danej triedy. 

Ďalším rozdelením klasifikácie je rozdelenie na riadenú a neriadenú, podľa toho, ako 
užívateľ vstupuje do procesu klasifikácie. 

Pri riadenej klasifikácii užívateľ vytvára signatúry pre informačné triedy, ktoré sú priamo 
vylíšiteľné v reálnom svete, ale aj na obraze vo forme tzv. trénovacích polygónov. Sú to 
časti obrazu o ktorých môže spracovateľ vyhlásiť, že predstavujú známy povrch. Pixle 
trénovacieho polygónu tvoria masku, ktorá pre každú triedu definuje časť obrazu, z ktorej 
sú počítané štatistické charakteristiky definujúce spektrálne vlastnosti pre každú hľadanú 
triedu. K najznámejším metódam riadenej klasifikácie patrí rovnobežková metóda, metóda 
minimálnej vzdialenosti a metóda maximálnej pravdepodobnosti [14]. 

Pri neriadenej klasifikácii ide o dvojstupňový proces, kde je obraz najprv klasifikovaný 
zhlukovaním pixlov do prirodzených spektrálnych skupín (zhlukov), a následne 
spracovateľ priradí týmto zhlukom identitu krajinnej pokrývky.  Tieto prístupy sa bežne 
používajú najmä v spracovaní materiálov kozmického DPZ [14]. Medzi najznámejšie 
metódy zhlukovania pixlov patrí zhluková analýza, štatistické zhlukovanie a metóda 
zhlukovania ISODATA. 

V poslednom období sa začali rozvíjať metódy obrazovej klasifikácie, založené na 
objektoch (segmentoch). Tieto metódy sa snažia napodobniť prirodzené vnímanie človeka, 
ktorý má tendenciu najprv deliť obraz na homogénne plochy a potom ich charakterizovať. 
V procese objektovo - orientovanej klasifikácie sa obraz tiež rozdelí na homogénne 
segmenty, ktoré sú následne zaraďované do tried. 

Výsledky objektovo – orientovanej klasifikácie sú v porovnaní s výsledkami klasických 
klasifikačných metód menej „rozbité“, a tým pádom aj ľahšie interpretovateľné, aj keď pre 
viaceré aplikácie by si ešte vyžadovali určitú generalizáciu. V niektorých prípadoch však 
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môže byť citlivé zachytenie malých areálov a zložitého priebehu hraníc naopak výhodou, 
napríklad pri využití výsledkov klasifikácie na ekologické hodnotenie krajinnej štruktúry. 

V súčasnosti sú vyvíjané a používané nové prístupy ku klasifikácii založené napríklad na 
neurónových sieťach, texturálnych klasifikátoroch, kontextuálnych klasifikátoroch, alebo 
na tzv. princípe fuzzy logiky (princíp neurčitosti)[14]. 

3.8.1   Presnosť klasifikácie 

Možnosti vlastnej klasifikácie stále presahujú možnosti vhodne hodnotiť jej presnosť. 
Práve tento fakt niekedy neumožňuje použiť automatickú klasifikáciu a používajú sa 
klasické techniky vizuálnej interpretácie, aj keď sú časovo aj finančne náročnejšie. 

Za chybu v klasifikácii je považovaný prípad, kedy danému prvku obrazu je priradený 
význam inej triedy, aký má v skutočnosti. Pre chyby v klasifikácii obrazu platí nasledujúce 
[5]: 

- chybne klasifikované pixle sa vo výslednom obraze nevyskytnú náhodne, ale majú určité 
priestorové usporiadanie, 

- chybne klasifikované pixle sú viac-menej asociované len s určitými triedami, 

- chybne klasifikované pixle sa väčšinou nevyskytnú izolovane, ale v skupinách, 

- chybne klasifikované pixle sú svojim výskytom viazané na typické časti klasifikovaných 
plôch. 

3.8.2    Správnosť klasifikácie 

Správnosť klasifikácie udáva jej pravdivosť v porovnaní so skutočným stavom. Jedná sa 
v podstate o určenie percenta správne identifikovaných obrazových prvkov z ich celkového 
počtu v príslušnej klasifikačnej triede [14].  

Porovnanie výsledkov klasifikácie s referenčnými údajmi sa robí v kontingenčných 
tabuľkách. Jej údaje nám poskytnú informácie o počte správne a nesprávne 
klasifikovaných obrazových prvkov, chyby z podhodnotenia, chyby z nadhodnotenia 
a KIA (kappa index of agreement). 

Chyby z nadhodnotenia a podhodnotenia sú vypočítané ako pomer nesprávne zaradených 
polygónov k ich celkovému počtu v príslušnom riadku, resp. stĺpci a ktoré nám udávajú 
ako sa jednotlivé triedy podieľajú na správnosti klasifikácie.  Chyba z nadhodnotenia 
udáva, že sa časti klasifikovaných údajov prisúdili nesprávne referenčné údaje. Chyba 
z podhodnotenia udáva, že sa časť referenčných údajov zaradila do nesprávnych 
klasifikačných tried.  KIA index je štatistickou mierou zhody medzi referenčnými 
a klasifikovanými údajmi, vylučujúc zhodu z titulu náhody. Môže nadobúdať hodnoty 0-1. 
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4.  Metodika 

4.1  Záujmové územie 

Záujmové územie sa rozprestiera juho-západne od obce Štramberk, v celku Podbeskydská 
pahorkatina, podcelku Štramberská vrchovina, okrsku Libotínske vrchy v nadmorskej 
výške 380-470 m n. m. Jedná sa o zvlnenú pahorkatinu zvažujúcu sa k západu tvorenú 
zvrásnenými flyšovými pieskovcami, zlepencami, ílmi, ílovitými bridlicami a vápencami. 

Vzhľadom na komplikovanosť problematiky bola popisovaná metodika aplikovaná len na 
výrezoch snímky. Nasledujúci obrázok zobrazuje územie spracovávané prostredníctvom 
softvéru Definiens Developer. 

 

Obr. 6 Umiestnenie záujmového územia 

V analýze boli použité porasty zastupujúce listnaté aj ihličnaté dreviny rôzneho 
zakmenenia s nasledovnými taxačnými charakteristikami: 

Porast 89: 

Druhové zloženie HB, DB, SM, LP, JD, KL, MD, 
JS 

Zastúpenie HB (2%), DB (3%), SM (15%), 
LP (50%), JD (3%), JV (15%), 
MD (2%), JS (10%) 

Vek 59 

Stredná výška 
porastu 

HB (17), DB (20), SM (22), LP 
(23), JD (23), JV (24), MD 
(24), JS (26) 

Stredná hrúbka 
porastu 

HB (16), DB (23), SM (25), LP 
(26), JD (27), JV (27), MD 
(29), JS (29) 

 

 

Obr. 7 Porast 89 
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Porast 8: 
 
Druhové zloženie SM, LP, KL, MD, JS 

Zastúpenie SM (92%), LP (2%), JV (2%), 
MD (1%), JS (4%) 

Vek 59 

Stredná výška 
porastu 

SM (16), LP (9), JV (13), MD 
(14), JS (16) 

Stredná hrúbka 
porastu 

SM (18), LP (10), KL (15), 
MD (16), JS (15) 

 

 

 
 

Porast 44: 
 
Druhové 
zloženie 

HB, JS, DB, KL, LP, BK 

Zastúpenie HB (20%), JS (25%), DB 
(25%), JV (10), LP (10), BK 
(10) 

Vek 60 
Stredná výška 
porastu 

HB (21), JS (26), DB (26), 
JV (26), LP (26), BK (26) 

Stredná hrúbka 
porastu 

HB (36), JS (42), DB (44), 
JV (44), LP (44), BK (48) 

 

 

 

Z dôvodu vysokého priestorového rozlíšenia snímky UltraCamX a zníženiu výpočtovej 
náročnosti jednotlivých krokov, boli z jednotlivých území vybraté menšie časti tak, aby 
reprezentovali homogénny ihličnatý aj listnatý porast. Na obrázku č. 10 je to územie 
nachádzajúce sa na hranici medzi porastom č. 89 a 8 reprezentujúce ihličnatý les, na 
obrázku 11. je to časť územia porastu 44 s listnatým lesom. Tieto oblasti boli využité v 
procese identifikácie jednotlivých korún stromov prostredníctvom softvéru Idrisi, 
postupom, ktorý je popísaný v ďalej v texte. 

 

Obr. 9 Porast 44 

         Obr. 8 Porast 8 
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Obr. 10 Územie na hranici porastu 89 a 8  Obr. 11 Územie v poraste 44 

4.2  Použitý materiál 

Podkladom pre spracovanie je farebná ortofotomapa z rezortu ČUZK. Ortofotomapa je 
vyhotovená pre celú ČR a je rozdelená v klade SM5. Jednotlivé súbory sú vo formáte .JPG 
so súradnicovým pripojením (JGW) a paralelne vo formáte Intergraph GeoTIFF. Veľkosť 
pixelu je 50 cm. Ako súradnicový systém bol použitý S-JTSK. Mierka snímky je 1:5000, 
rozmer snímky 5000 * 4000 pixlov. Snímka pochádza z roku 2006. 

Doplnkovým materiálom, ktorý bol použitý pre potreby klasifikácie je vektorová vrstva 
porastov (LHP/O) pre konkrétnu ortofotomapu mapového listu. Jedná sa o grafickú 
reprezentáciu hraníc porastov s pripojenou databázou LHP. Dáta obsiahnuté v databáze 
popisujú priestorové označenie lesa, drevinu, zakmenenie, vek a zastúpenie na ploche 
porastu. 

Druhou skupinou snímok boli snímky z digitálnej kamery Vexcel UltraCamX vyznačujúce 
sa vysokou kvalitou s priestorovým rozlíšením 0,05 m s dátumom snímkovania 27.5.2008.  

4.3  Použitý softvér 

4.3.1  ArcView 

ArcView je plne vybavený GIS softvér pre vizualizáciu, analýzy, tvorbu a spracovanie dát 
s geografickým komponentom. Mnoho dát obsahuje komponent, ktorý je spätý s jeho 
umiestnením v priestore (lokalizáciou). ArcView umožňuje tieto dáta vizualizovať, 
preskúmať a analyzovať, odkryť modely, vzťahy a trendy, ktoré nie sú priamo zrejmé 
z databázy. S využitím optimálnej extenzie je možné s týmto programom vykonávať 
náročné úlohy ako priestorové spracovanie, alebo 3D analýzy. 
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4.3.2  Idrisi 

Softvér Idrisi pochádza z dielní Clark Labs a možno ho charakterizovať ako výukový 
program, obsahujúci sadu prepracovaných nástrojov či už tradičné nástroje pre každodenné 
použitie, tak aj pre pokročilé postupy komplexných analýz. Idrisi podporujú schopnosť 
dopytovania sa na prvky mapových vrstiev a tiež poskytuje širokú škálu pre analyzovanie 
priestorovej databázy rastrových a vektorových dát.  

4.3.3  ArcGis  

Systém ArcGIS je integrovaný geografický informačný systém. ArcGIS je systém súčastí, 
ktoré možno využívať na jednom počítači alebo ich rozdeliť do heterogénnej počítačovej 
siete tvorenej pracovnými stanicami a servermi. Užívatelia môžu rôzne časti systému 
využiť na vytvorenie GIS-u akejkoľvek veľkosti, pre jednotlivého užívateľa, pracovné 
skupiny až po celopodnikové a celospoločenské systémy.   

ArcGIS využíva inteligentné dátové modely na reprezentáciu geografických prvkov a 
poskytuje všetky nástroje potrebné pre tvorbu geografických údajov a manipuláciu s nimi. 
Patria sem nástroje pre všetky GIS úlohy: editovanie a automatizácia spracovania údajov, 
mapovanie a s ním spojené úlohy, správa údajov, geografické analýzy a umiestňovanie 
údajov a aplikácií na Internete. 

4.3.3.1 ArcMap 

Arcmap je ústrednou aplikáciou skupiny produktov ArcGIS Desktop. Je to GIS aplikácia 
pre všetky mapovacie úlohy, ako je kartografia, mapová analýza a editovanie. V tejto 
aplikácii sa pracuje s mapami. Mapy majú zostavu – rozvrhnutie mapových prvkov a 
údajov na stránke. Zostava obsahuje geografické dátové okno, predtým nazývané aj pohľad 
(View), so sadou vrstiev, legendou, mierkou, ukazovateľom severu a ďalšími prvkami. 
ArcMap poskytuje rôzne spôsoby, ako prezerať mapu – pohľad na geografické údaje v 
dátovom okne a pohľad v podobe mapovej zostavy, v ktoré umožňujú vykonávať celý rad 
GIS úloh. 

4.3.3.2 ArcCatalog 

Aplikácia ArcCatalog pomáha organizovať a spravovať všetky GIS údaje. Obsahuje 
nástroje pre prezeranie a vyhľadávanie geografických informácií a prehliadanie metadát, 
rýchle prezeranie akéhokoľvek dátového súboru a definovanie schematickej štruktúry pre 
vrstvy geografických údajov. 
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4.3.4  Definiens Developer (eCognition) 

Software Definiens Developer predstavuje nový, objektovo orientovaný prístup 
k obrazovým analýzam. Predstavuje celý balík inovatívnych prvkov a techník pre 
automatizované obrazové analýzy. Jeho obohatením je množstvo prídavných informácií, 
ktoré možno extrahovať z obrazových údajov po ich rozčlenení na jednotlivé objekty. 

Podstatnou charakteristikou Definiens Developer je, že informácie o spracovávanom 
obraze nie sú reprezentované jednoduchými pixlami, ale objektmi obrazu a ich 
vzájomnými vzťahmi. Rozdiely sú zreteľné, najmä keď tento postup porovnáme 
s postupmi založenými na pixloch. Definiens Developer neklasifikuje jednotlivé pixle, ale 
jednotlivé objekty obrazu, ktoré boli vyextrahované v predchádzajúcom kroku segmentácie 
obrazu [1]. 

Použitím nového patentovaného segmentačného algoritmu umožňuje extrakciu 
homogénnych objektov obrazu v akejkoľvek požadovanej rezolúcii. To dovoľuje 
simultánne zobrazovanie obrazovej informácie v rozličných mierkach. Uvedené je 
dosiahnuté na základe hierarchickej štruktúry obrazu, kde každý objekt pozná svoje 
susedné, nadradené i podradené objekty.  

Klasifikácia v programe Definiens Developer je založená na fuzzy logike. Fuzzy logika je 
matematický prístup pre hodnotenie neistých údajov. Základná myšlienka spočíva 
v nahradení dvoch striktných logických údajov ÁNO a NIE kontinuálnym rozsahom 
hodnôt [0…1], kde 0 znamená „Určite nie“ a 1 znamená „Určite áno“. Všetky hodnoty 
medzi 0 a 1 reprezentujú väčšiu alebo menšiu príslušnosť k „Áno“ alebo „Nie“, pričom 1 
znamená plné členstvo a 0 znamená absolútne nečlenstvo. 

Namiesto binárnych hodnôt Pravda/Nepravda fuzzy logika umožňuje viachodnotové  
prechody medzi hodnotami Pravda/Nepravda. Ďalej sú tu viac alebo menej striktné 
realizácie logických operácií And alebo Or. Výstupom systému fuzzy klasifikácie je 
klasifikácia, kde je  v každej triede, každému objektu priradený stupeň členstva. To ponúka 
detailné vykonanie analýz a dáva možnosť nahliadnuť na každý obrazový objekt. 

Fuzzy klasifikátory patria medzi tzv. „mäkké“ klasifikátory. Na rozdiel od „tvrdých“ 
klasifikátorov, ktoré vyjadrujú členstvo objektov v triedach binárnym spôsobom, tieto 
môžu vyjadriť neurčitosť priradenia objektu do určitej triedy. Tento spôsob viac vyhovuje 
ľudskému uvažovaniu a lepšie vystihuje reálny svet. Väčšina aplikácií pracujúcich 
s údajmi o krajinnej pokrývke však nevie pracovať s takto klasifikovanými údajmi, preto 
ich treba neskôr previesť  na tvrdo klasifikované na základe maximálneho stupňa členstva. 
Pri tomto procese však už dochádza k strate presnosti a vernosti. 

Existujú rôzne spôsoby vyjadrenia a metód, ktoré sa používajú pri popise tried. Jednotlivé 
klasifikačné triedy sú v Definies Developer opísané pomocou fuzzy pravidiel, ktoré sú 
založené buď na jednodimenzionálnej funkcii členstva, alebo na fuzzy klasifikátore 
najbližšieho suseda, ktorý pracuje nad viacdimenzionálnym priestorom vlastností. 
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Funkcia členstva (Membership function) je jednoduchá metóda pre interpretovanie 
ľubovoľnej hodnoty, prípadne rozsahu hodnôt do jednotného rozsahu [0…1], indikujúc 
triedu členstva. Zároveň je možné vytvárať hierarchickú štruktúru klasifikačných tried.  

Klasifikátor najbližšieho suseda (Nearest neighbor) funguje na princípe priameho 
zadávania funkcie členstva v multidimenzionálnom priestore na základe vzorových 
objektov. Objektu, ktorý chceme klasifikovať je priradená hodnota členstva v danej 
klasifikačnej triede podľa jeho vzdialenosti od vzorových objektov danej triedy v priestore 
vlastností. Čím je táto vzdialenosť menšia, tým je hodnota členstva väčšia a naopak. Pre 
vyjadrenie vzdialenosti medzi vzorovým objektom a obrazovým objektom môžeme použiť 
rovnicu [24] 
 

� =  �� ������ −  �������  !
�  

 

 Kde: 
  d – vzdialenosť medzi vzorovým objektom s a obrazovým objektom o, 
  vf

(s) – hodnota prvku vzorového objektu pre prvok f, 
  vf

(o) – hodnota prvku obrazového objektu pre prvok f, 
  σf – smerodajná odchýlka hodnôt prvku f. 

Definiens Developer rozlišuje medzi dvoma typmi výrazov najbližší sused: „najbližší 
sused“ a „štandardný najbližší sused“. Hlavný rozdiel medzi týmito typmi je v tom, že 
najbližší sused a tiež priestor tohto prvku môže byť definovaný nezávisle pre každú 
samostatnú triedu. Na druhej strane, priestor prvku pri štandardnom najbližšom susedovi je 
spoločný pre celý projekt, a teda aj pre všetky triedy, ku ktorým je výraz štandardný 
najbližší sused priradený. Treba však spomenúť, že nie je možné aplikovať viac ako jeden 
výraz štandardný najbližší sused do opisu jednej triedy. Použitie metódy štandardného 
najbližšieho suseda je užitočné v prípade separácie tried v rovnakom priestore prvkov. 

Pre klasifikovanie objektov obrazu využíva už spomenuté zadávané trénovacie polygóny. 
Prvým krokom je stanovenie týchto množín, typických predstaviteľov tejto triedy, ktorými 
sú v objektovo-orientovanej analýze objekty obrazu. 

Okrem manuálneho zadávania trénovacích polygónov Definiens Developer umožňuje 
automatické znázornenie vzorových objektov prostredníctvom TTA masky (training and 
test area). Táto maska by mala obsahovať informáciu o geokódovaní alebo by mala mať 
aspoň rovnaké geometrické dimenzie ako vrstva obrazu používaná v projekte. Jednotlivé 
trénovacie množiny obsiahnuté v TTA maske nemusia byť nevyhnutne identické 
s obrazovými objektmi ku ktorým sa vzťahujú. Na základe tohto prvku je Definiens 
Developer schopný využiť informáciu získanú zo spracovania iným softvérom (ArcView, 
ArcMap) ako základ pre klasifikáciu. 
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Membership function umožňuje efektívnu formuláciu odborných vedomostí a myšlienok 
a ich začlenenie do procesu klasifikácie. Metóda má jednoduché ovládanie a dokáže sa 
prispôsobiť akémukoľvek definovanému znaku. Poskytuje prehľadné a jasné vyjadrenie 
závislosti medzi jednotlivými hodnotami znaku (podmienky) a stupňa príslušnosti ku 
zvolenej triede. Popis tejto závislosti vykonáva užívateľ ovládaním funkčnej krivky 
pomocou ktorej môže svoje znalosti, prípade podmienky jednoducho a jasne definovať. 

Po ukončení klasifikácie je každý objekt obrazu pridelený niektorej z tried a takto je 
vlastne prepojený s hierarchickou štruktúrou tried. 

Definiens Developer poskytuje aj metódy na odhad správnosti, resp. presnosti. Využívajú 
sa na tvorbu štatistických a grafických výstupov, ktoré možno použiť na kontrolu 
výsledkov klasifikácie. Pre zhodnotenie presnosti klasifikácie ponúka Definiens Developer 
zo štyroch štatistických typov [14]: 

- Classification stability 
Vychádza z fuzzy klasifikačného konceptu, každý objekt v obraze má určitý stupeň 
členstva k triedam, ktoré boli použité v klasifikácii. Pomocou tohto nástroja je možné 
vysvetliť rozdiely v stupňoch členstva medzi najlepším a druhým najlepším určením triedy 
pre každý objekt. 

- Best classification result 
Vytvára grafické a štatistické výstupy najlepších výsledkov klasifikácie objektov obrazu 
zvolenej úrovne. Za najlepší výsledok klasifikácie sa považuje tá klasifikácia, ktorá má 
najvyšší koeficient priradenia. 

- Error matrix based on TTA mask 
Táto metóda využíva trénovacie polygóny ako referenčné údaje pre zlepšenie kvality 
klasifikácie. Tieto tréningové množiny môžu byť vytvorené priamo v prostredí Definiens 
Developer, alebo vytvorené v inom prostredí a importované do projektu ako TTA maska 
pre porovnanie výsledku klasifikácie s údajmi z terénneho zisťovania, ktoré sú založené na 
pixloch. 

- Error matrix based on samples 
Táto metóda je podobná predchádzajúcej, ale pri vyhodnocovaní sa nezaoberá 
jednotlivými pixlami, ale vzormi (objektmi) získanými z manuálneho zadávania vzorov na 
obraze. V tomto prípade treba poznamenať, že nie je možné použiť rovnaké trénovacie 
polygóny ako pre klasifikáciu použitím najbližšieho suseda, aj keby boli priradené do 
správnych tried. 

4.4  Predspracovanie snímky 

4.4.1  Vyrezanie subscény 

Ako základ pre klasifikáciu bola použitá snímka Vexcel UltracamX s priestorovým 
rozlíšením 5 centimetrov. Spracovanie snímky s takýmto priestorovým rozlíšením je 
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časovo i hardvérovo veľmi náročné, preto bola pre spracovanie vybratá časť snímky 
s ohľadom na to, aby dostatočne reprezentovala zastúpenie ihličnatého a listnatého lesa 
vhodného pre hospodárske využitie, ale i zastúpenie trvalých trávnatých porastov. Rovnaká 
oblasť bola vybratá aj na snímke získanej klasickou metódou. 

4.4.2  Načítanie do programu 

Vytvorenie subscény je možné hneď pri načítaní nového projektu do programu Definiens 
Developer. Pri načítaní môžeme pre vytvorenie subscény použiť spomínanú rastrovú 
vrstvu, prípadne i vrstvu tematickú, ktorá môže slúžiť ako hranica územia. Tematické 
vrstvy môžu byť nápomocné pri neskoršej klasifikácii. V tomto prípade výber subscény 
prebehol bez pomoci tematickej vrstvy. Neskôr bol výsledok klasifikácie z programu 
exportovaný a použitý ako grid pre ďalšie metódy spracovania. 

Ďalej sa tu nachádzajú informácie o názve projektu, jeho súradnicovom systéme, rozlíšení, 
počte a vlastnostiach jednotlivých pásiem a veľkosti obrazu. 

4.5.  Vlastný postup 

4.5.1  Vytvorenie hierarchie tried 

Aby bolo možné vykonať klasifikáciu, je potrebné určiť s akými triedami sa bude 
pracovať, aké triedy budú zo spracovávanej snímky získané, v akých úrovniach bude tento 
dej prebiehať a aké vzťahy budú existovať medzi jednotlivými triedami. V tomto prípade 
bolo použitých 18 tried. Je možné definovať aj viac tried, ktoré môžu pomôcť definovaniu 
väzieb. Rovnako je možné jednu triedu použiť aj vo viacerých úrovniach naraz.  

Po vykonaní hierarchie tried bolo nutné zadať podmienky pre zaradenie objektov do týchto 
tried. V tomto prípade bola zvolená klasifikácia maximálnej pravdepodobnosti. Ide 
o riadenú klasifikáciu ktorá vychádza z princípu definovania vzorov pre jednotlivé triedy, 
ktoré boli vytvorené v rámci hierarchie tried. Vzory tried sú zadávané pomocou ich 
priameho výberu z obrazu, nad ktorým bola vykonaná segmentácia, prípadne je možné 
zadávať vzory priamo z TTA masky. Pri vykonávaní klasifikácie týmto spôsobom je 
dôležité správne vymedziť jednotlivé tréningové polygóny pre každú triedu.  

Hlavnými požiadavkami, ktoré musia byť splnené sú požiadavky komplexnosti 
a reprezentatívnosti. Komplexnosť predstavuje určenie charakteru všetkých hľadaných 
tried, ak nie je účel zatriediť všetky pixle obrazu, teda klasifikácia má napríklad nejaké 
tematické zameranie a niektoré z povrchov s typickým spektrálnym povrchom nie sú 
natrénované, potom je výsledkom veľké percento nezaradených obrazových prvkov. Toto 
je možné opraviť pomocou optimalizačných nástrojov používaných programov. Pod 
reprezentatívnosťou môžeme rozumieť výber jednotlivých plôch, ktoré sú typickými 
reprezentantmi jednotlivých tried. Napríklad pri triede „ihličnatý les“ je miera osvetlenia 
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na jednotlivých úsekoch svahu rôzna, preto je lepšie vytvoriť dve tréningové plochy a to 
pre osvetlenú časť a časť zatienenú [6].  

Okrem vymedzenia tréningových plôch je nutné brať na zreteľ pravidlo, aby minimálny 
počet pixlov tvoriacich tréningovú plochu bol N + 1, kde N predstavuje počet 
klasifikovaných spektrálnych pásiem. V praxi platí že do tréningových plôch býva 
zahrnutých ďaleko viac obrazových prvkov, pretože výsledná štatistika lepšie vymedzuje 
jednotlivé triedy. Rovnako rozdelenie tried v obraze by malo byť rovnomerné, pretože 
odrazové a vyžarovacie vlastnosti rovnakých objektov môžu byť v rôznych častiach obrazu 
odlišné.  

Medzi faktory, ktoré ovplyvňujú úspech klasifikácie môžeme zaradiť [6] : 

Dostatočný počet pixlov v každej tréningovej ploche – Campbell [5] uvádza, že pre 
výpočet reprezentatívnych štatistických charakteristík je potrebné, aby tréningová plocha 
každej triedy bola tvorená minimálne 100 pixlami. 
Vhodná veľkosť tréningovej plochy – veľké tréningové plochy môžu zvyšovať mieru 
nehomogenity pre danú triedu, malé bude zložité lokalizovať ako v obraze tak i pri 
overovaní v teréne. 
Vhodná poloha tréningovej plochy – tréningové plochy by mali byť umiestňované tak, 
aby ich bolo možné presne vymedziť v teréne. 
Umiestnenie tréningových plôch – vymedzené tréningové plochy by nemali zaberať 
okrajové pixle daného povrchu, pretože tie obsahujú zmiešanú spektrálnu informáciu. 
Rozmiestnenie tréningových plôch – v dôsledku rôzneho osvetlenia môžu byť rovnaké 
povrchy reprezentované odlišnými charakteristikami rádiometrických charakteristík. 
Miera homogenity tréningových plôch z hľadiska ich spektrálneho chovania – bez 
ohľadu na následne použité rozhodovacie pravidlo k zaradeniu pixlov do tried, miery 
variability pixlov v tréningovej ploche ako rozptyl či smerodajná odchýlka sú základným 
ukazovateľom ich vhodnosti. Nutnou podmienkou použitia rady klasifikátorov je tiež 
normalita rozdelenia pixlov v tréningových plochách. 

Ďalšou podmienkou pri tejto klasifikácii bolo definovanie najbližšieho suseda pre všetky 
triedy, ktoré vstupujú do klasifikácie. Tento definuje jednotlivým prvkom podobnosť na 
základe spektrálnych hodnôt. 

4.5.2  Segmentácia a klasifikácia 

Proces segmentácie a klasifikácie prebiehal v niekoľkých úrovniach.  

Po vytvorení projektu nasleduje krok segmentácie obrazu, teda vytvoreniu obrazových 
objektov rôzneho tvaru a veľkosti. Segmentácia je proces prerozdelenia obrazu do 
separovaných oblastí. 

V dialógovom okne Segmentation je potrebné zadať niekoľko parametrov. 
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Obr. 12 Dialógové okno pre zadanie parametrov pre segmentáciu 

Image Layer weights:  Pre obrazovú vrstvu možno dosadiť hodnotu v závislosti od 
dôležitosti, alebo vhodnosti vrstvy pre výslednú segmentáciu. Čím vyššia je váha niektorej 
vrstvy, tým viac informácií bude použitých v procese segmentácie. 

Image Object Domain: Tu je možné voliť úroveň obrazu objektov, ktoré budú v procese 
segmentácie. Pre spracovanie obrazu možno voliť rôzne úrovne, či už novú, alebo 
vytvorenú. 

Algorithm: Tu si môžeme vybrať konkrétny typ segmentácie, prípadne iný proces ktorý 
chceme vykonať. V tomto prípade je to multiresolution segmentation. 

Scale parameter: Určuje maximálnu dovolenú úroveň heterogenity výsledných objektov. 
Upravovaním hodnoty tohto parametru možno ovplyvniť veľkosť výsledných objektov. 
Mierka patrí medzi kľúčové aspekty v prípade interpretácie digitálneho obrazu. 

Composition of homogenity critetion: Homogenita objektov, na ktorú sa vzťahuje 
parameter veľkosti je definovaná zložením kritéria homogenity. Homogenitu môžeme 
rozdeliť  na dve základné zložky, ktorými sú kritérium tvaru a farby. Kritérium tvaru sa 
skladá z dvoch ďalších kritérií – kritérium vyhladenosti a kompaktnosti. 

Kritérium tvaru (Shape): Zabraňuje rozčleneniu objektov v silne textúrovanom obraze. 
V opozícii k tomuto kritériu je kritérium farby (Color): Definuje aký je percentuálny 
podiel spektrálnej hodnoty vrstvy obrazu oproti kritériu tvaru. Nastavenie nižšej hodnoty 
znamená, že v procese segmentácie bude mať podiel aj tvarová homogenita. Kritérium 
farby nemôže nadobudnúť hodnotu menšiu ako 0,1. V predchádzajúcich verziách 
programu bolo možné vidieť i toto kritérium, vo verzii 7.0 sa dá jednoducho dopočítať ako 
doplnok k jednej. 
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Kritérium hladkosti (Smoothness): Používa sa pre optimalizáciu hladkosti hraníc 
objektov. A ako doplnok do jednej je kritérium kompaktnosti (Compactness): 
Minimalizuje odchýlky od ideálnej kompaktnej formy objektu, ktorú v rastri predstavuje 
štvorec. 
 

 
Obr. 13 Výsledok segmentácie (multiresolution segmentation, scale parameter 50) 

Výsledkom procesu segmentácie bolo rozdelenie obrazu na veľkosťou i tvarom odlišné 
obrazové objekty. Výsledok je zobrazený na nasledujúcom obrázku. Obrázok 
nepredstavuje celú veľkosť spracovávanej subscény z dôvodu zobrazenia jednotlivých 
polygónov ako výsledku segmentácie. 

Po vykonaní segmentácie bol ďalší krok výber tréningových množín pre triedy „les“ a 
„neles“, ktoré budú slúžiť ako základ pre ďalšiu klasifikáciu a segmentáciu. Ako bolo 
spomínané takáto klasifikácia prináša určitú mieru nepresnosti, preto bolo potrebné zvoliť 
jednotlivé TP rozumne a dostatočnom počte.  

Po vybratí jednotlivých TP bolo ďalším krokom priradenie týchto plôch jednotlivým 
triedam. Na rozdiel od predchádzajúcich verzií programu, kedy sa toto priradenie 
vykonávalo jednoduchým potvrdením tlačidla, tu je klasifikácia vykonávaná pomocou 
ďalšieho procesu pomocou algoritmu Classification. Naraz môžeme klasifikovať 
ľubovoľný počet tried, tieto však musia mať vybraté tréningové množiny a zároveň musia 
byť vybraté ako aktívne triedy. (obr. 14.) 
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Obr. 14 Dialógové okno pre klasifikáciu, trieda les a neles 

Výsledok tejto klasifikácie je možné vidieť na ďalšom obrázku. Je zrejmé, že klasifikácia 
pomocou TP vyhodnotila niektoré objekty ako les, hoci doň nepatria a niektoré objekty 
neles ako les. (Obr.15) Pre odstránenie tohto nedostatku bolo potrebné spojiť všetky 
susediace obrazové objekty každej kategórie do jedného alebo viac väčších objektov.  
Takto vytvorené objekty ohraničili zle klasifikované časti. Pre odstránenie týchto častí 
a ich priradenie správnej triedy bol použitý algoritmus Assign Class. Pre správne 
priradenie však bolo nutné vybrať si správny znak, podľa ktorého budú tieto objekty 
priradené. Jedným zo znakov ktorý môžeme použiť ako pri klasifikácii, tak i optimalizácii 
je znak Area, ktorý vypočíta veľkosť vybratého objektu. V predchádzajúcom kroku boli 
spojené objekty do jedného, prípadne viac väčších obrazových objektov, čo umožňuje 
využiť práve znak Area. Objekty, ktoré boli nesprávne klasifikované sa nemali s čím 
spojiť, prípadne len s pár objektmi a teda ich plocha je výrazne menšia než územie 
klasifikované správne.  

 

 
Obr. 15 Výsledok klasifikácie 
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Na obrázkoch 16. a 17. je vidieť ako prebehlo zlúčenie obrazových bodov do väčších 
celkov. Takto zlúčené objekty je možné použiť pri optimalizácii snímky podľa stanovenej 
podmienky.  

          
      Obr. 16 Obrazové objekty   Obr. 17 Zlúčenie obrazových objektov 

 

Na obrázku 18. sú uvedené podmienky priradenia. Ide o nesprávne klasifikované objekty 
neles klasifikované ako les. Vrstva s ktorou budeme pracovať je vrstva les. Pre správne 
priradenie je potrebné zistiť veľkosti všetkých objektov a na základe tejto vedomosti určiť 
podmienku pre správne priradenie. V tomto prípade bola zadaná tak, aby všetky objekty 
les, ktorých hodnota Area je menšia ako 100 boli priradené triede neles. Výsledok 
optimalizácie je zobrazený na obrázku 19. 

 
Obr. 18 Parametre priradenia triedam (optimalizácia) 
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Obr. 19 Výsledok optimalizácie 

 

Tento výsledok slúži ako základ pre ďalšiu etapu klasifikácie. Ďalším krokom bola 
segmentácia triedy neles a klasifikácia tried lúka a tieň, ktoré sú jej podtriedami. 
Segmentácia prebehla na úrovni tejto triedy s rovnakým mierkovým parametrom 
a následným výberom TP pre obe triedy. Vzhľadom na odlišné charakteristiky oboch tried 
prebehla klasifikácia bez problémov, avšak objavili sa tu niektoré zle klasifikované časti, 
ktoré sa pomocou optimalizácie odstránili. Trieda les zostala v pôvodnej podobe, 
neprebehol tu žiadny proces (obr. 20). Pre úplnosť treba dodať, že červená trojuholníková 
oblasť v ľavej časti predstavuje oblasť za hranicou snímky, tvorí jej pozadie 
a nereprezentuje žiadne územie. 
 

 
Obr. 20 Klasifikácia ostatného územia na lúku a tieň 
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Nasledujúcim krokom bola segmentácia 
triedy les a jej následná klasifikácia. Postup 
je analogický s predchádzajúcim, s tým 
rozdielom, že segmentovaná bola len táto 
trieda (obr.21). Ako je vidieť triedy lúka 
a tieň zostali nedotknuté. Následne boli 
vybraté TP pre triedu ihličnatý les a listnatý 
les. Výsledok je zobrazený na obrázku 15. 
Pre správnosť klasifikácie je nutné 
klasifikovať triedu tieň, ktorá sa nachádza 
v triede les, či už listnatý alebo ihličnatý.    

 
 

 
Obr. 22 Klasifikácia triedy les (ihličnatý, listnatý) 

Táto klasifikácia prebehla až po nájdení tried jednotlivých druhov lesa, z dôvodu rozličnej 
spektrálnej hodnoty tieňa, ktorý sa nachádzal v lese ihličnatom a listnatom. Pri postupe 
klasifikácie jednotlivých druhov lesa a tieňa v jednej úrovni došlo k rozbitiu „celistvosti“ 
triedy ihličnanov a z toho dôvodu bola trieda tieň klasifikovaná v samostatnej úrovni. 
Samotnej klasifikácii predchádzala segmentácia pri ktorej bol mierkový parameter znížený 
na hodnotu 40. Pre získanie klasifikácie stačilo už len vhodne zvoliť TP pre obe skupiny 
tieňa a vykonať priradenie k  triedam. Výsledok je zobrazený na obrázku 23.  

Obr. 21 Segmentácia triedy les 
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Obr. 23 Klasifikácia podtriedy tieň v rámci triedy les 

4.5.3  Identifikácia jednotlivých korún stromov. 

Pri procese identifikácie korún stromov prostredníctvom dát z DPZ a snímky Vexcel 
UltraCamX bol pomocou exportu z programu Definiens Developer vytvorený GRID (obr. 
24), ktorý slúžil pre potreby následného spracovania pri identifikácii jednotlivých korún. 
Pri vytvorení GRIDu nedošlo k degradácii snímky a výsledný obraz bol exportovaný 
v odtieňoch šedi.  Úpravou v programe ArcMap je možné odstrániť niektoré časti obrazu 
pomocou modulu Single Output Map Algebra, ktoré sú pre nás nezaujímavé, prípadne 
nie sú určené pre ďalšie spracovanie a prispieť tak k rýchlejšej a menej náročnej 
klasifikácii. Spracovanie, čo i len malého územia v pôvodnej forme sa ukázalo náročným 
ako na čas, tak na potrebu veľkého diskového priestoru. 

 

 
Obr. 24 GRID 
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4.5.3.1 Predspracovanie obrazu 

Pri procese identifikácie korún stromov bol z dôvodu hľadania optimálnej rozlišovacej 
schopnosti obrazu vstupný obraz  v prostredí ArcMap prevzorkovaný na veľkosti bunky 
0.5 m, 0.6 m, 0.8 m, 1 m, 1.2 m a 1.5 m. Samozrejme bol použitý aj pôvodný obraz 
s rozlíšením 0.05 m. Takto vzniklo niekoľko obrazov, ktoré možno porovnať a sú 
spracované nižšie popísaným postupom. Rovnako ostatné procesy predspracovania 
prebiehali v prostredí ArcMap.  

Po vybratí vhodného reprezentatívneho územia bolo potrebné prevzorkovať ho do 
požadovaného rozlíšenia. Na obrázku 25. sú zobrazené rozdiely medzi jednotlivými 
hodnotami veľkosti pixla.  
 

       
     a.)  b.)  c.) d.) 

Obr. 25 Porovnanie niektorých výsledkov prevzorkovania        

               a) hodnota pixlu 0,05 m 
 b) hodnota pixlu 0,5 m 
 c) hodnota pixlu 0,8 m 

        d) hodnota pixlu 1,2 m 

Na prevzorkovanie obrazu bol použitý modul Resample, v ktorom je okrem vstupného 
a výstupného súboru najdôležitejšou hodnotou práve nová hodnota pixla (ako vzorový 
bude použitý obraz s hodnotou pixla 0,5 m). Po vykonaní prevzorkovania sa na tento obraz 
aplikovala funkcia Filter, konkrétne Low Pass Filter (nízkofrekvenčný filter), ktorý 
vyhladí vstupný raster a redukuje prípadné anomálie v obraze. Veľkosť okna predstavovala 
hodnotu 3x3 bunky. Výsledok filtru (obr. 26) slúži ako základ pre získanie obrazu 
fokálnych maxím, ktorý je zároveň druhým vstupným obrazom v procese automatickej 
klasifikácie korún. Pomocou modulu Focal Statistics bola priradená najvyššia hodnota 
bunky z definovaného okolia susedstva. Veľkosť okolia, tvar a veľkosť možno definovať 
viacerými spôsobmi, v tomto prípade bolo definované štvorcom s veľkosťou 3x3 
a hodnotou typu štatistiky nastavenej na maximum.  
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                       Obr. 26 Filtrovaný obraz          Obr. 27 Fokálne maximá 

Výsledky oboch modulov slúžia ako základ pre spracovanie v Idrisi a preto stačilo už len 
vykonať export do formátu, ktorý je možný do Idrisi importovať – bol zvolený formát 
.TIFF. Pri importovaní však dochádzalo neustále k chybám, ktorých pôvod odhalilo až 
zistenie, že hĺbka pixlov v týchto obrazoch je 32-bitová a s touto hodnotou Idrisi nevedia 
pracovať. Museli byť opäť v prostredí ArcMap pomocou modulu Raster to Ascii 
prevedené to formátu .asc a opätovne naspäť do rastru.  Hĺbka pixlov sa znížila z 32-bit na 
8-bit. Takto upravené mohli byť exportované a importované do Idrisi. Ďalším problémom, 
ktorý sa vyskytol pri importovaných súboroch bolo nesprávne umiestnenie v súradnicovom 
systéme, kedy nové súradnice nezodpovedali pôvodným. Tento nedostatok je možné 
ošetriť pomocou úpravy metadát jednotlivých súborov v prostredí Idrisi. 

4.5.4  Klasifikácia korún 

Ako vstupné súbory slúžia pre automatickú klasifikáciu korún stromov filter a obraz 
fokálnych maxím. 

Pre správnu identifikáciu bolo potrebné v ďalšom kroku upraviť filter, konkrétne nájsť 
limitujúcu hodnotu spektrálnej bunky obrazu, kedy možno na isto povedať, že táto bunka 
predstavuje hodnotu tieňa a nie iný objekt (obr.28). Ide o proces prahovania. Pri hľadaní 
tejto hodnoty je možné použiť histogram, ktorý reprezentuje rozloženie jednotlivých 
hodnôt v obraze a ich početnosti, alebo metódu pokus - omyl. Pri jednotlivých hodnotách 
prevzorkovania pixlov sa menila aj hodnota prahu prostredníctvom ktorého bol oddelený 
tieň od ostatných hodnôt.  
 
Filtrovaný obraz a obraz fokálnych maxím slúžia pre odvodenie vrcholov jednotlivých 
korún stromov. Pre tento účel slúži modul Overlay, pomocou ktorého odčítame obraz 
fokálnych maxím od filtrovaného obrazu (obr. 29). Výsledok musel byť následne 
reklasifikovaný, pretože sa po vzájomnom odčítaní v obraze vyskytli záporné hodnoty 
a bolo potrebné ich odstrániť.  
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Obr. 28 Výsledok prahovania         Obr. 29 Obraz fokálnych maxím 

Pri tomto procese však boli identifikované kmene stromov aj tam, kde by sa nemali 
nachádzať (obr. 30), pretože táto oblasť bola v predchádzajúcom kroku identifikovaná ako 
tieň. Tento nedostatok sa dá odstrániť vzájomným prenásobením obrazu tieňa 
a jednotlivých korún stromov (obr. 31).  
 

      
Obr. 30 Vrcholy    Obr. 31 Vrcholy po optimalizácii 

Pre odvodenie pravdepodobných korún stromov (obr. 32) slúži vzdialenostný operátor 
Cost a jeho variant Costpush. Modul Cost generuje vzdialenostný / blízkostný povrch pri 
prechádzaní cez frikčný povrch. Výsledkom je obraz výsledných vrcholov korún stromov. 
Obraz frikčného povrchu predstavuje obraz fokálnych maxím. Pre získanie obrazu 
vrcholov stromov s priradenými identifikátormi slúži modul Group (obr. 33). 
 

      
        Obr. 32 Nákladový povrch         Obr. 33 Vrcholy stromov s identifikátormi 
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Výsledky modulu Group a Cost vstupujú do modulu Allocate, ktorý slúži pre odvodenie 
finálnych obrysov jednotlivých korún stromov (obr.33). Priradí každú bunku k najbližšej 
triede prvkov a priradí jeden z identifikátorov pôvodných prvkov, od ktorých bola počítaná 
vzdialenosť. Rovnako ako pri identifikácii kmeňov stromov, aj tu boli identifikované 
koruny aj tam, kde sa nachádza tieň. Pre ich odstránenie sa vynásobí obraz korún 
s obrazom tieňa (obr.34).  
 

      
          Obr. 34 Finálne obrysy              Obr. 35 Prekrytie obrysov tieňom 

Ako posledný krok sa vykoná odvodenie vektorovej vrstvy obrysov výsledných korún 
pomocou modulu Polyvec.  

4.5.5  Klasifikácia lesného porastu podľa veku 

Pri klasifikácii lesného porastu podľa veku bola použitá tematickú vrstva LHP/O a jej 
databáza, ktorá obsahuje okrem iného aj informáciu o veku stromov v jednotlivých 
častiach územia. Spracovávané územie sa nachádza južne od obce Podlesí v okrese 
Šumperk. 
 

 
Obr. 36 Tematická vrstva 
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Na začiatok bolo potrebné v príslušnej databáze vytriediť jednotlivé porasty do troch 
vekových skupín: 

1. Skupina – fáza starostlivosti s porastom vo veku do 20 rokov 
2. Skupina – fáza výchovy s porastom vo veku od 20 do 80 rokov 
3. Skupina – rubná fáza s porastom vo veku nad 80 rokov 

Toto zatriedenie je možné spraviť pomocou programu ArcView, alebo ArcMap. 
V otvorenej tabuľke atribútov vytvoríme ďalšie pole v ktorom priradíme porastom čísla 
podľa prislúchajúcej skupiny. Pomocou ponuky Option - Select  by Attributes zvolíme 
vhodnú podmienku pre roztriedenie porastu do vekových skupín a funkciou Field 
Calculator priradíme každej triede číslo. 

Nakoľko prekrytie tematickej vrstvy a rastrovej vrstvy nebolo jednotné a tematická vrstva 
presahovala aj za hranice rastrovej vrstvy, bolo potrebné zjednotiť ich veľkosti v programe 
ArcView pomocou funkcie Convert to grid. Aby bolo možné vyexportovať raster vo 
forme ascii súboru, ktorý bude slúžiť ako TTA maska a obsahuje v sebe hodnoty 
jednotlivých pixlov, museli sme previesť polygón na raster, kde ako podklad slúžila 
konkrétna tematická vrstva, ako pole hodnôt bolo použité novovytvorené pole v rámci 
databázy a veľkosť bunky sme prispôsobili rozlíšeniu podkladovej snímky. Vytvorený 
ASCII súbor pozostáva z hodnôt priradených jednotlivým pixlom reprezentujúcich vek 
porastu, naviac pribudla ďalšia hodnota (no data) pre tú časť tematickej vrstvy, ktorá 
nepredstavuje les, ale napríklad trvalé trávnaté porasty, alebo cestu.  

Po dokončení segmentácie nasledovala tvorba polygónov, teda obrysov jednotlivých 
objektov. Ďalším krokom bola tvorba jednotlivých tried, ktoré predstavujú vekové skupiny 
porastu, ale v tomto prípade bude použitá klasifikácia pomocou použitia klasifikátora 
štandardného najbližšieho suseda s definovaním vzorov z TTA masky (Samples – Load 
TTA mask a Samples – Create samples from TTA mask), ktorá bola vytvorená v prostredí 
ArcMap. TTA masku predstavujú jednotlivé polygóny. 

 

 
           Obr. 37 Výsledok po nahratí TTA masky 
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5.   Výsledky a diskusia 

5.1  Výsledky identifikácie korún stromov 

Výsledky klasifikácie korún stromov  zo snímky získanej digitálnym skenerom Vexcel 
UltraCamX sú uvedené v nasledovných tabuľkách.  
  
Tab. 1 Správnosť identifikácie korún stromov pre porast č. 89 / 8 (ihličnatý porast) 

Priestorové 
rozlíšenie (m) 

Počet korún 
identifikovaných 
v programe Idirisi 

Rozdiel oproti vizuálne 
identifikovanému počtu 

korún (327) 

Hodnota 
prahu 

Presnosť automatickej 
identifikácie korún 

0,05 11778 11451 100 2,78% 

0,5 520 193 95 62,88% 

0,6 433 106 95 75,52% 

0,7 369 42 95 88,62% 

0,8 303 -24 95 92,66% 
1 207 -120 85 63,30% 

1,2 177 -150 85 54,13% 

1,5 123 -204 85 37,61% 
 
 
Tab. 2 Správnosť identifikácie korún stromov pre porast č. 44 (listnatý porast) 

Priestorové 
rozlíšenie (m) 

Počet korún 
identifikovaných 
v programe Idirisi 

Rozdiel oproti vizuálne 
identifikovanému počtu 

korún (192) 

Hodnota 
prahu 

Presnosť automatickej 
identifikácie korún 

0,05 20132 19940  130 0,95% 

0,5 849 657  140 22,61% 

0,6 636 444  135 30,19% 

0,7 459 267  135 41,83% 

0,8 351 159  130 54,70% 

1 258 66  130 74,42% 

1,2 183 -9  120 95,31% 
1,5 121 -71  130 63,02% 
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Obr. 38 Výsledok automatizovanej klasifikácie pre porast č. 89/8 (rozlíšenie 0.8, červená - obrysy 

korún z Idrisi, zelená - obrysy korún manuálnej identifikácie) 

 

 
Obr. 39 Výsledok automatizovanej klasifikácie pre porast č. 44 (rozlíšenie 1.2, červená - obrysy korún 

z Idrisi, zelená - obrysy korún manuálnej identifikácie) 

Výsledky klasifikácie korún stromov  zo snímky získanej klasickými metódami sú uvedené 
nižšie.  

Tab. 3 Správnosť  identifikácie korún stromov pre porast č. 89 / 8 (ihličnatý porast) 

Priestorové 
rozlíšenie (m) 

Počet korún 
identifikovaných 
v programe Idirisi 

Rozdiel oproti vizuálne 
identifikovanému počtu 

korún (317) 

Hodnota 
prahu 

Presnosť automatickej 
identifikácie korún 

0,5 351 34 75 90,31% 

0,6 294 -23 70 92,74% 
0,7 265 -52 70 83,60% 

0,8 224 -93 68 70,66% 

1 181 -136 70 57,10% 

1,2 156 -161 80 49,21% 

1,5 116 -201 80 36,59% 
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Tab. 4 Správnosť identifikácie korún stromov pre porast č. 44 (listnatý porast) 

Priestorové 
rozlíšenie (m) 

Počet korún 
identifikovaných 
v programe Idirisi 

Rozdiel oproti vizuálne 
identifikovanému počtu 

korún (192) 

Hodnota 
prahu 

Presnosť automatickej 
identifikácie korún 

0,5 491 299 70 39,10% 

0,6 381 189 62 50,39% 

0,7 322 130 60 59,63% 

0,8 299 107 55 64,21% 

1 203 11 62 94,58% 
1,2 156 -36 60 81,25% 

1,5 106 -86 60 55,21% 
 

 
Obr. 40Výsledok automatizovanej klasifikácie pre porast č. 89/8 (rozlíšenie 0.6, červená - obrysy korún 

z Idrisi, zelená - obrysy korún manuálnej identifikácie) 

 

 
Obr. 41 Výsledok automatizovanej klasifikácie pre porast č. 44 (rozlíšenie 1.0, červená - obrysy korún 

z Idrisi, zelená - obrysy korún manuálnej identifikácie) 
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Pri snímke Vexcel UltracamX sa ako najvhodnejšie sa pre ihličnatý les ukázalo rozlíšenie 
0,8 m, pri ktorej sa dosiahla presnosť identifikácie 92,66 % a bolo identifikovaných o 24 
korún menej v porovnaní s manuálne klasifikovanými korunami (vizuálne posúdenie). Pre 
listnatý les sa ako najvhodnejšie ukázalo rozlíšenie 1,2 m, pri ktorej bola presnosť 
identifikácie 95,31 % a v porovnaní s overovacou vrstvou bolo identifikovaných o 9 korún 
menej.  

Pre analógovú snímku sa ako najvhodnejšie pre ihličnatý porast ukázalo rozlíšenie 0,6 m 
s presnosťou 92,74 %, kedy bolo identifikovaných o 23 korún menej. Pri listnatom poraste 
sa ako najvhodnejšie javilo rozlíšenie 1,0 m s presnosťou 94,58 %, keby bolo 
identifikovaných o 11 korún viac v porovnaní s overovacou vrstvou. 

Z uvedeného vyplýva, že pri identifikácii individuálnych korún stromov je vhodné použiť 
snímky s rôznym priestorovým rozlíšením, resp. takto predspracovať originálne snímky. 
Výhody snímok s vysokým priestorovým rozlíšením sú nesporné, v tomto prípade sa však 
údaje, ktoré poskytujú javili ako nadbytočné, jednotlivé koruny boli roztrieštené do 
viacerých častí, preto bolo potrebné vykonať ich generalizáciu. Ďalším z faktorov, ktorý sa 
uplatňuje pri tejto klasifikácii je správne určenie hodnoty prahu tieňa, ktoré záleží od 
kvality snímky a hlavne priestorového rozlíšenia. Pri vykonaní segmentácie obrazu 
s vysokým priestorovým rozlíšením je možné tento tieň odlíšiť jednoznačnejšie než pri 
snímkach s nižším rozlíšením.  

5.2  Klasifikácia drevinového zloženia 

Klasifikácia drevinového zloženia bola vykonaná pomocou výberov vzorov, ktoré 
predstavovali  vzorové plochy jednotlivých TP pre klasifikáciu s použitým klasfikátorom 
najbližšieho suseda. To platilo pre všetky úrovne klasifikácie s výnimkou klasifikácie 
územia tieňa, kedy bola použitá funkcia členstva pre znaky jednotlivých tried. 

Klasifikácia jednotlivých drevín prebehla po klasifikácii tried tieňa, nakoľko v týchto 
častiach obrazu je problém s identifikáciou jednotlivých drevín. Po vykonaní segmentácie 
triedy listnatý a ihličnatý les boli vybraté príslušné TP reprezentujúce jednotlivé dreviny. 
Výsledkom klasifikácii popísaných v predchádzajúcej kapitole je vyklasifikovanie 
jednotlivých druhov drevín. Výsledok klasifikácie drevinového zloženia zo snímky Vexcel 
UltraCamX je zobrazený na obrázku 42. 

Overenie správnosti klasifikácie je možné vykonať pomocou vytvorenia TTA (Test and 
Training Area) masky, na základe ktorej by boli vytvorené vzory jednotlivých tried. Pre 
overenie vzorov jednotlivých druhov drevín, rovnako aj ich pozície v poraste bolo 
vykonané terestrické meranie s pomocou prístroja GPS. 
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Obr. 42 Výsledok klasifikácie drevinového zloženia (Vexcel) 

Pre identifikáciu jednotlivých drevín v teréne bol použitý letecký snímok Vexcel 
UltracamX poskytujúci údaje aj v NIR pásme a vysokom priestorovom rozlíšení. Tradičný 
letecký snímok sa ukázal ako menej vhodný z dôvodu problematického určenia 
drevinového zloženia (obr 43.). 

 
Obr. 43 Výsledok klasifikácie drevinového zloženia (analógová snímka) 

Problém pri určení jednotlivých druhov drevín spôsoboval hlavne hustý zápoj porastu 
a problematická orientácia v záujmovom území. Pre zlepšenie výsledkov bolo vykonané 
meranie pomocou prístroja GPS, ale výstupy, ktoré boli výsledkom merania neboli 
použiteľné (obr. 42, 43) z dôvodu vysokej nepresnosti určenia polohy jednotlivých 
stromov. Tieto nepresnosti sú práve dôsledkom silného zápoja v poraste, čo zhoršovalo 
príjem signálu prijímača GPS. Pre prácu boli poskytnuté dáta z databázy ÚHUL (Ústav pro 
hospodářskou úpravu lesa) LHP (Lesní hospodářský plán) obsahujúci informácie 
o základných mapovaných vrstvách označovaných ako porastová skupina. Obsahujú 
vektorovú hranicu porastových skupín spolu s informáciami o druhovej skladbe, veku, 
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zakmenení porastu. Neobsahujú však informácie o polohe jednotlivých stromov v rámci 
porastovej skupiny.  
 

 
Obr. 44 Výsledok merania v ihličnatom poraste           Obr. 45 Výsledok merania v listnatom poraste 

Pre presnejšie určenie taxačných charakteristík je vhodné zamerať sa na nové metódy 
a postupy zberu údajov. Medzi takéto prístupy patrí aj využitie Field-mapu. Field-map 
predstavuje integrovaný nástroj navrhnutý na zber údajov v teréne založený na 
počítačovom spracovaní vďaka mnohostrannej funkcionalite a najnovšími hardvérovými 
komponentmi. Field-map ponúka hladkú komunikáciu medzi terénnym počítačom 
a externými meracími zariadeniami. Umožňuje plánovať projekty, budovať štruktúry 
databáz, vytvárať vstupné formuláre v kancelárii a následne dáta vložiť do databázy pri 
meraní v teréne. 

Pre mapovanie lesa sa využíva laserový diaľkomer kombinovaný s elektronickým 
zariadením na meranie inklinácie a kompasom, ktoré sa používajú na meranie vzdialenosti 
a určenie vertikálnych a horizontálnych uhlov. Horizontálne uhly sú vyjadrené priamo ako 
azimuty. Elektronická priemerka sa používa na meranie hrúbky v d1,3 m. GPS možno 
použiť na georeferencovanie meraní. Celá sada je umiestnená na monopode vhodnom na 
terénnu prácu. 

Získané dáta možno zaradiť do jednej z nasledovných kategórií (bod, línia, polygón) alebo 
sa užívateľ môže zamerať na výhodu špeciálne pre lesnícke účely zameraných vrstiev 
(stromy, mŕtve drevo, tranzekt). Množstvo rozdielnych atribútov môže byť spojené 
s každou GIS entitou. 

Projekt spracovávaný vo Field-map môže obsahovať neobmedzený počet plôch, pričom 
tieto majú rovnakú štruktúru databáz i keď sa môžu líšiť v tvare, veľkosti a umiestnení.  

Skutočnou funkcionalitou Field-map je mapovanie. Vytvorené, vizualizované a editované 
môžu byť jednotlivé geografické entity mnohonásobných vrstiev. Body a línie sú 
vytvorené na základe súradníc importovaných priamo z externých zariadení. Poly-Shape 
modul buduje polygóny s plnou topografiou z línií z jednej alebo mnohých vrstiev 
a centroidov s pripojenými atribútmi. Automaticky sú počítané plocha a obvod polygónov. 
Systém dočasných referenčných bodov založený na ploche umožňuje užívateľom 
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pohybovať sa voľne po testovacej ploche bez straty údajov o polohe práve meraného bodu. 
To zvyšuje efektivitu terénnych prác. 

Dôležité postavenie v riešeniach Field-Map majú stromy. Lokalizované sú ako body. 
Doplnené môžu byť o údaje o hrúbke kmeňa v d1,3 buď priamym zadaním po odčítaní 
pomocou externej klasickej priemerky alebo odčítaním z pripojenej elektronickej 
priemerky. Vizualizované môžu byť ako polygóny reprezentujúc plochy stromových 
základní. Pre meranie prekrývajúcich sa polygónov horizontálnych korunových projekcií 
sú dostupné špeciálne nástroje. Pomocou laserového zariadenia možno priamo merať 
stromové výšky a výšky nasadenia koruny. Okrem toho umožňuje meranie vertikálnych 
profilov korún stromov a kmeňov. 

Field-Map pracuje predvolene s lokálnym Karteziánskym súradnicovým systémom, tento 
však možno konvertovať do vybranej mapovej projekcie kedykoľvek počas práce 
s projektom. Definovaním tejto mapovej projekcie je potom možné použiť akúkoľvek 
existujúcu vrstvu (vektorovú alebo rastrovú) ako podkladovú mapu. Použitím podkladovej 
mapy sa stáva mapovanie s Field-Map oveľa jednoduchším. Field-Map využíva mapovú 
projekciu poslednej verzie ESRI ArcGis, ktorá pracuje so stovkami mapových projekcií. 

Systém ponúka aj nástroj na navigovanie na cieľové body so známymi súradnicami. Použiť 
možno buď laserový diaľkomer alebo GPS. Použitie laserového diaľkomera sa odporúča 
najmä pri navigácii pod hustým lesným korunovým zápojom.  

Pre účely bodového výberu, Field-Map môže vygenerovať užívateľom definovanú sieť 
bodov vnútri hraníc plôch. Na týchto bodoch siete potom možno pomerne jednoducho 
vytvoriť sústredené kruhy, ktoré možno ďalej využiť na detailné merania a mapovania. 
Field-Map tiež umožňuje optimalizáciu pozície užívateľom definovaných kruhov vnútri 
polygónu.  
 

5.3  Klasifikácia drevinového zloženia podľa veku 

Správnosť výpočtu bola vyhodnotená na základe výpočtu kontingenčnej tabuľky, kde sa 
porovnali výsledky klasifikácie so vstupnou TTA maskou, ktorá v tomto prípade 
predstavuje zároveň vrstvu referenčných polygónov pre stanovenie správnosti klasifikácie, 
pričom každý polygón ma priradený číselný kód veku porastu. Jednotlivé vrstvy budú 
vytvorené na základe tabuľky z .csv súboru. 
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Obr. 46  Vyhodnotenie správnosti na základe TTA masky 

Celková presnosť vyhodnotenia prestavuje 80%, vyhodnotenie na základe KIA (Kappa 
Index of Agreement) predstavuje 71%. V hornej časti tabuľky vidíme aj počet nesprávne 
priradených pixlov pri porovnaní TTA masky a vzorov, ktoré boli vytvorené priamo z nej. 
Výsledok je uvedený na obrázku 39. 
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6. Záver 

Proces klasifikácie leteckých snímok patrí k oblastiam DPZ, ktoré sa vďaka nástupu 
nových informačných technológií rýchlo vyvíjajú a vďaka nim je možné s dátami 
vykonávať rôzne analýzy umožňujúce ich efektívnejšie spracovanie v rôznych odvetviach 
spoločenského života a v mnohých prípadoch ušetriť čas a finančné prostriedky. Rovnako 
ako rastú možnosti snímania, rastú aj požiadavky užívateľov na presnosť a kvalitu dát.   

V práci použitý postup pri klasifikácii lesného porastu prostredníctvom dát DPZ možno 
označiť za vhodný a efektívny spôsob identifikácie porastu a v porovnaní s manuálnou 
vektorizáciou jednotlivých objektov podstatne rýchlejší. Hoci prvé výsledky klasifikácie 
nemusia priniesť uspokojivý výsledok, je možné ich upraviť a optimalizovať. 

Pri spracovávaní je možné použiť dáta z rozličných zdrojov, pre spracovanie je vhodná 
väčšina z nich, ale ich výber závisí hlavne od predmetu a záujmu skúmania, rovnako aj 
priestorového rozlíšenia, očakávaných  výsledkov a vykonávaných analýz. 

S nástupom modernejších technológií dochádza k prechodu od analógových snímok 
k digitálnym, prinášajúcich radu výhod. Nevýhoda analógovej snímky je skutočnosť, že pri 
prevode do ortofotomapy sú značne prepracované skenovaním, transformáciou, 
prevzorkovaním. Tieto činnosti odpadajú v prípade digitálnych obrazových záznamoch. 

Priestorové rozlíšenie snímky Vexcel, ktoré dosahovalo hodnotu 5 cm sa pre tento účel 
zdalo ako vynikajúce, ale neskoršie spracovanie dokázalo nevhodnosť tohto rozlíšenia. 
Priestorové rozlíšenie obrazu spôsobilo nadmernú identifikáciu počtu individuálnych korún 
stromov, viditeľné boli viaceré konáre a to spôsobilo identifikáciu nadmerného počtu 
lokálnych maxím. Z toho dôvodu bolo potrebné priestorové rozlíšenie upraviť na nižšie 
hodnoty. Neznamená to však, že táto snímka nie je vhodná pre proces identifikácie korún. 
Pri použití iného spôsobu spracovania môžu byť dosiahnuté lepšie výsledky. Ich 
jednoznačnou výhodou oproti analógovým snímkam je kvalita obrazu, ktorú poskytujú.  

Na analógovej snímke s priestorovým rozlíšením 0,5 m, ktorá bola použitá pri klasifikácii 
bolo zložitejšie identifikovať jednotlivé koruny stromov z dôvodu ich splynutia do väčších 
celkov a rovnako absencie NIR pásma, nakoľko sa druhy jednotlivých stromov pre ľudské 
oko javia takmer identicky. Následná vizualizácia a posúdenie preto neboli také 
jednoznačné ako pri digitálnej snímke. Preto je vhodnejšie využívať podobné snímky len 
pre identifikáciu skupín ihličnatých a listnatých stromov, pre identifikáciu jednotlivých 
druhov drevín je vhodnejšie využívať snímky s vyšším rozlíšením s možnosťou využitia 
NIR pásma.  

Problematika stanovenia taxačných parametrov lesa je stále aktuálna a s nástupom nových 
technológií prináša nové spôsoby spracovania. V súčasnosti sa k slovu dostávajú snímky 
získane pomocou laserového skenovania, ktoré patria k najkvalitnejším a najpresnejším, 
umožňujúc vytvorenie DEM v reálnom čase.  DEM je užitočná pomôcka pri vykonávaní 
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taxácie v náročnom teréne, kedy sa môžu prejaviť nepresnosti z dôvodu veľkého sklonu, 
veľkým podielom zatienených oblastí, čo sa môže nepriaznivo prejaviť na dosiahnutých 
výsledkoch. 
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