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Abstrakt  

Automatická klasifikace vybraných terénních tvarů z jejich 

kartografické reprezentace 

 

Táto diplomová práca sa zaoberá automatickou klasifikáciou vybraných terénnych 

tvarov a ich kartografickou reprezentáciou. Cieľom tejto diplomovej práce je navrhnúť 

metodický postup pre automatické rozpoznávanie terénnych tvarov (kopy a údolia) s využitím 

strojového učenia (Deep Learning) .  Prvá časť navrhnutej metódy sa venuje hrubej segmentáci9 

reliéfu na dve kategórie, ktoré budú následne klasifikované pomocou konvolučných 

neurónových sieti. Druha časť diplomovej práce sa zaoberá samotnou klasifikáciou 

predsegmentovaných  terénnych tvarov pomocou strojového učenia. Obe fázy spracovania 

využívajú ako vstupné dáta snímky SRTM30. Celá navrhnutá metóda bola spracovaná 

v programovacom jazyku Python s využitím knižníc Arcpy, TensorFlow a Keras. 

 

Kľúčové slová: Digitálna kartografia, GIS, terénne tvary, strojové učenie, Deep Learning, 

rozpoznávanie, klasifikácia, segmentácia 
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Abstract  

Automated recognition of selected terrain features from their cartographic 

representation. 

 
This diploma thesis is dedicated to automatic classification of selected terrain shapes 

and their cartographic representation. The main aim of this thesis is to design methodological 

approach for automatic recognition of terrain shapes (hills and valleys) with the use of Machine 

Learning (Deep Learning). The first part of suggested method divides rough terrain 

segmentation into two categories, which will be then classified with convolutional neural 

network. The second part of the thesis is dedicated to the very classification of pre-segmented 

terrain shapes using Machine Learning. Both parts of the processing are using photos SRTM30 

as an input data. The whole proposed method was developed in Python programming language 

with the usage of Arcpy, TensorFlow and Keras libraries.  

 

Keywords: Digital cartography, GIS, terrain shapes, Machine Learning, Deep Learning, 

recognition, classification, segmentation 
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1 Úvod 

Letecké laserové skenovanie v dnešnej dobe patrí k popredným technológiám pre zber 

priestorových dát o krajine. Medzi jej najväčšie výhody patrí vysoká rýchlosť zberu dát, hustota 

bodov, ktorá značne popisuje priebeh terénu a dosahuje vysokú presnosť získaných dát.  

Jednou z nevyriešených otázok je aj rozpoznávanie reliéfnych prvkov z dát leteckého 

laserového skenovania, čo je hlavnou náplňou a motiváciou pri tejto výskumnej práci. 

Rozpoznávanie reliéfnych prvkov je výskumná téma relevantná z pohľadu mnohých disciplín, 

a to fyzickej geografie, geomorfológie či  poľnohospodárstva. Je potrebné porozumieť zloženiu 

rôznych krajín a ich geologických procesov, ktoré sa následne dajú aplikovať napríklad na  

lokalizáciu katastrof, pre poľnohospodárstvo a využívanie pôdy, navigáciu, a na mnoho ďalších 

príkladoch v oblasti geoinformatiky. 

Cieľom diplomovej práce je návrh metodiky klasifikácie vybraných terénnych tvarov 

s využitím strojového učenia a hlbokých neurónových sieti, z dát leteckého laserového 

skenovania. Tato úloha nemá jasne definované pravidla, pomocou ktorých by bolo možné nájsť 

exaktné riešenie. Patrí do kategórie „fuzzy“, riešenie metódou strojového učenia by mohlo byť 

efektívne.  

Výskumná téma diplomovej práce, automatizované rozpoznávanie terénnych tvarov 

z ich kartografických reprezentácie,  môžeme zaradiť do oblasti digitálnej kartografie, metódy 

spracovania však spadajú do oblastí geoinformatiky a teoretickej informatiky.  

V diplomové práci navrhujeme nepriamu metódu detekcie, kde sprostredkujúcu rolu pri 

procese rozpoznávaní zohráva kartografická reprezentácia týchto tvarov. Pre účely diplomové 

práce boli použité metódy farebnej hypsometrie a vrstevníc, ktoré sú v kartografickej praxi 

veľmi často používané.  

V tejto práci sme pristúpili k testovaniu automatickej identifikácie a klasifikácie takých 

tvarov, ktoré sú z geometrického pohľadu dostatočne odlišné. Z konkávnych tvarov bola 

vybraná kopa, z konvexných tvarov údolie. Tieto dva terénne prvky sú voči sebe „tvarovo 

inverzne“, čo nám poslúži na lepšie porovnanie vytvorenej metódy na automatické rozpoznanie 

prvkov Predpokladáme, že aj ich kartografická reprezentácia bude na toľko rozdielna, aby 

umožnila ich automatickú identifikáciu.  

Metóda na automatickú detekciu reliéfnych prvok pozostáva z niekoľkých časti. Prvá 

časť predstavuje konverziu vstupných dát do zvolenej kartografickej reprezentácie. V druhej 
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fáze sme pristúpili k lokalizácii vhodných terénnych tvarov, z ktorých bola vytvorená 

trénovacia množina. Aby bolo možné dáta z terénu spracovávať automatizovane, prevedieme  

automatizovanú predsegmentáciu dát, pri ktorej je reliéf  rozdelení na menšie časti, oblasti 

z potencionálnym výskytom vybraného terénneho tvaru. Posledným bodom je automatická 

klasifikácie predsegmentovaných dát s využitím metódy hlbokých neurónových sieti. 

Navrhnutá metodika bude otestovaná na niekoľkých modelových územiach, ktoré sa 

z geomorfologického hľadiska odlišujú, hľadané terénne tvary majú v týchto územiach odlišné 

tvary, napr. výšku, hĺbku, pôdorys.  

Posledná časť navrhnutého postupu predstavuje zhodnotenie efektivity klasifikácie, 

ktorá bude prevedená s využitím metrík odvodených z confusion matrix. 
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2 Riešenia súčasného stavu 

V tejto kapitole uvedieme prehľad relevantnej literatúry týkajúcej sa riešenej 

problematiky. Vzhľadom k širokému záberu témy, zahrňujúce publikácie kartografické, 

geomorfologické a informatické rozdelíme rešerš tematický do jednotlivých podkapitol. 

Vzhľadom na subjektívny charakter mnohých všeobecne uznávaných terénnych 

pojmov, ako sú napríklad kopec a nížina, používa väčšina terénnych klasifikačných systémov 

špecifické geomorfologické pojmy, ktoré používali napríklad Hoffman, 1985; Frank a kol., 

1986; Lay, 1991. Avšak, práca kognitívnej kategorizácie ukazuje, že je často ľahšie klasifikovať 

generické objekty, ako vie poskytnúť špecifická klasifikácia (Rosch et al., 1976 Rosch, 1978). 

Rosch ef al. (1976) a Rosch (1978) navrhli klasifikačný systém, ktorý poskytuje rôzne úrovne 

klasifikácie od všeobecného alebo nadradeného a najvyššieho na konkrétnu alebo podriadenú 

úroveň na najnižšej úrovni. Táto teória kategórií a teória množín bola použitá s kartografickými 

abstrakčnými princípmi na vytvorenie koncepčného rámca pre vlastnosti geografických 

informačných systémov (cts) (Usery, 1993).  

 

2.1 Extrakcia terénnych prvkov z výškových máp 

Kweon a Takeo (1991) sa venovali extrakcii terénnych prvkov z výškových máp, kde 

v prvom rade prekonvertovali výšky na jednotlivé vrstevnice. Následne vytvorili z vrstevníc 

tzv. vrstevnicový strom, v ktorom uzly tvorili zmenu terénu. Ich algoritmus je založený na 

vyhľadaný uzatvorenej vrstevnice obsahujúcej vnútri ďalšiu sériu  vrstevníc, pričom detekuje 

kopy a jamy. Pri vyhľadávaní kôp algoritmus nájde najskôr prvú vrstevnicu a rekurzívnym 

volaním vyhľadáva vrstevnicu vnútri prvej základnej, ktoré sú vyššie ako počiatočná 

vrstevnica. Detekovanie jám je v podstate ten istý postup, avšak terén je prevrátený voči 

horizontálnej osi. Algoritmus taktiež dokáže identifikovať hrebene a rokliny, ktoré majú tvar 

V. Tento spôsob je založený na vyhľadávaní lokálnych výškových extrémov, a vypočítaním 

krivosti jednotlivých vrstevníc ktoré rozdeľujú na kratšie úsečky. Nevýhodou tejto metódy je 

prírastkový parameter na vytváranie vrstevníc. Čim menši je parameter tým viac obrysov sa 

vytvára a algoritmus ma s tým následne problémy.  
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2.2 Detekcia terénnych prvkov kritických bodov 

Graff  a Usery (1993) pri automatickej  klasifikácií využili tri vrstvy, ktoré vchádzali do 

spracovania. Tieto vrstvy zahŕňajú percentuálny sklon, kritické body a pôvodné údaje o 

nadmorskej výške. Autori označovali prvky, ktoré vyčnievali nad terén napríklad kopy, vrcholy 

ako pripojené a rovinaté plochy ako nepripojené. Algoritmus pripojenia obsahuje štyri kroky 

a je založený na porovnávaní masky o rozmere 3x3. Priradí sklon medzi hraničnými bodmi 

a klasifikovanými hrebeňovými bodmi, kde bol sklon väčší ako hraničný sklon čím klasifikuje 

hrebene. V ďalšom kroku použije predchádzajúcu vrstvu a detekuje na nej kopy pomocou 

masky okna 3x3. Následne skúma trend v stúpaní a podľa určitých podmienok preklasifikuje. 

Nakoniec ak okolitý susedia sú klasifikovaný ako kopa, a daný obraz ma vyššiu výšku tak 

preklasifikuje daný obraz na kopu, kde cely postup sa deje rekurzívne. Metóda je najúspešnejšia 

v oblastiach s miernym alebo vysokým reliéfom, kde hraničné body sú dobre definované a majú 

dobre identifikovateľné  hrebeňové body. Klasifikácia je menej úspešná v oblastiach s nízkym 

reliéfom alebo, kde má kopec široký rovný relatívne plochý vrchol alebo úzky lineárny tvar.  

 

2.3 Viacrozmerná analýza pixelov 

Viacrozmerná analýza pixelov nezahŕňa typologické vzťahy susedstva, integráciu 

a informáciu o tvare objektu, ku ktorému daný pixel patrí. Jedným z mala príkladov je prístup 

pomocou terénnych aspektov(Rowbotham a Dudycha,1998), vypočítaných z kombinácie 

derivovaných DTM ako je sklon, orientácia a zakrivenie. Pri analýze objektového obrazu je 

dôležité rozšíriť analýzu mimo jednotlivých pixelov a zohľadniť pritom veľkosť, tvar a pozíciu 

príslušných objektov. Ide teda o prechod z pixelov na objekty, čo znamená zoskupenie pixelov 

v rastri podľa určitých pravidiel. 

Autori použili fakt, že základné geometrické entity sú relatívne homogénneho vzhľadom 

na ich charakteristiky sklonu a krivosti sklonu. Výsledné objekty priamo vstupujú do 

klasifikácie. Ako vstupné vrstvy boli použité: zakrivenie profilu, plán zakrivenia (plan 

curvature), nadmorská výška a ďalšie vrstvy s relatívnymi hodnotami nadmorskej výšky. Dané 

vrstvy vstupujú do viacstupňovej segmentácie obrazu, ktorú vyvinuli Baatz a Schäpe (2000). 

Bolo rozlišovaných deväť typologických/morfologických tried, ktoré boli prebraté z práce 

Dikau (1989). Medzi dominantné formy boli zaradené vrcholy, ktoré sú vyššie ako ich susedia 

a naopak najnižšie body (Toeslopes). So stúpanim sklonu menej ako 2° boli definované ploché 

plochy  a so sklonom vyšším ako 45° strmé svahy. Zvyšok klasifikačného systému je založený 
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na fuzzy pravidlách. Zmiešané prvky sa preklasifikujú na rôzne hlavné triedy v závislosti od 

ich zakrivenia. Klasifikácia terénu pozostáva z troch hierarchických úrovní medzi ktoré patria 

horské oblasti stredné oblasti a nížiny s použitím kritériom relatívnej nadmorskej výšky, aby 

klasifikácia bolo použiteľná pre rôzne súbory údajov.  

Výhodou navrhnutej viacstupňovej segmentácie (Drăguţ, Blaschke, 2006)  a následnej 

klasifikácie, pri ktorej sa používajú relatívne nadmorské výšky, je požitie metódy na rôzne 

dátové sady. Čo je výhodou oproti metódam, ktoré sú zamerané len na určitú časť terénu.  

 

2.4 Segmentácia pomocou základných objektov 

Gerçek (2011) využil reliéfne tvary popísané (Peucker a Douglas, 1974),  medzi ktoré 

patria napríklad vrchol, rovina, priesmyk a chrbát. Ku ktorým pridal všetky možné variácie 

terénnych prvkov podľa Dikau (1989).  Ako vstupne dáta použil rastre definujúce sklon, 

rovinne, profilové, minimálne a maximálne zakrivenie. Následne bola použitá segmentácia 

pomocou, ktorej boli vytvorené základne objekty ako základ pre ďalšie spracovanie. Pri 

segmentácii bol využitý takzvaný Fractal Net Evolution (FNA) (Baatz a Schäpe, 2000). 

Následne pomocou klasifikácie boli vytvorené geometrické formy jednotlivých prvkov, ktoré 

boli následne spájane do geomorfometrických tried kde pomocou agregácie boli vytvorené 

jednotlivé terénne prvky. Klasifikácia bola založená na základe konkávnosti, konvexnosti 

a rovinnosti jednotlivých objektov vytvorených v segmentácii. Nevýhodou tejto metódy bola 

detekcia napríklad priesmyku alebo chrbta, keďže tieto prvky môžu vzniknúť rôznou 

kombináciou geomorfometrických elementov.  

 

2.5 Detekcia pomocou lokálnych terárnych vzorov LTP 

V oblasti počítačového videnia je používaný prístup, pri ktorom obraz v odtieňoch šedej 

najlepšie segmentovaný do štruktúr založených na podobnosti textúr (Malik et al., 2001).  

Autori vyvinuli metódu, ktorá je založená na lokálnych terárnych vzorov LTP (Liao, 2010).  

Aplikáciu LTP pri klasifikácia terénnych tvarov ilustruje obr. 1. Klasifikácia je založená 

na centrálnej bunke respektíve bode, a skúmaniu výškového rozdielu 8 buniek v okolí 

centrálnej bunky. Následne na základe porovnania okolitých buniek sa vytvorí reťazec, ktorý 

je možno previesť na číslo. Dané číslo reprezentuje geomorphon ku ktorému bunka bola 
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priradená. Ternárny model je odvodený z charakterizácie lokálnych povrchov pomocou 

princípu line-of- sigth (Yokoyama a kol. 2002). Princíp je založený na výpočte nadírových 

a zenitových uhlov k centrálnej bunke pozdĺž profilov k susedným bunkám. 

 

 

Obr. 1 Aplikácia konceptu LTP.( Jasiewicz , Stepinski, 2012). 

 

Na obr. 2 sa nachádzajú zobrazené jednotlivý rozpoznané prvky pomocou tejto 

klasifikácie. Geomorfóny predstavujú posun v klasifikácii DEM. Daná metóda je založená skôr 

na princípe strojového videnia. Dokáže klasifikovať terénne formy na rôznych priestorových 

váhach súčasne. Daný algoritmus je voči starším prácam robustnejší a výpočtovo efektívnejší, 

klasifikácia dosahuje oveľa lepšie výsledky než predchádzajúce metódy.  

 

 

Obr. 2 Symbolicky znázornené terénne prvky pomocou metódy LTP..( Jasiewicz, 

Stepinski, 2012). 
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2.6 Extrakcie terénu dvojdimenzionálnym hĺbkovým integrovaným 

modelom 

Poloautomatizovaný algoritmus extrakcie terénu vo vertikálnom smere založený na 

spracovaní lídarových dát a aplikovaný na dvojdimenzionálny hĺbkovo integrovaný model 

hĺbkovej inundácie roviny predstavili Bilskiea a kol (2015). Extrahované funkcie popisujú, 

bežne podrobnosti o výškach sub-mesh (hrebeň a doliny), ktoré sa môžu štandardne ignorovať, 

pretože nie je možné zabezpečiť primerané rozlíšenie. Extrakčný algoritmus je 

poloautomatizovaný, vyžaduje minimálny zásah zo strany operátora. Autori využili digitálny 

výškový model (DEM) odvodený z dát získaných pomocou lidaru. Neštruktúrované uzly siete 

a hrany prvkov sú zarovnané s vertikálnymi znakmi a interpolačný algoritmus zameraný na 

minimalizáciu chyb  z topografickej nadmorskej výšky priradí výšky uzlom siete pomocou 

DEM. Konečným výsledkom je sieť, ktorá presne predstavuje holý zemský povrch odvodený z 

lidaru s rozlíšením prvkov od 15 m do 200 m. Nevýhodou je nízka presnosť pri lidarových 

dátach s nižším rozlíšením.  

 

2.7 Detekcia terénnych prvkov mikro reliéfu 

Nevalainen a kol (2016) skúmali detekciu kamenných kôp ako prvky mikro reliéfu. 

Využili pritom 3 metódy, ktoré sa líšili v predspracovaní dát, následná klasifikácia už bola 

totožná. Ako vstupne dáta použili DEM a ALS dáta . V prvej metóde klasifikovali terénne tvary 

s využitím lokálnych extrémov, druhá založená na filtrovaní pevných uhlov(SAF) slúži na 

detekciu malých kôp ako časti mikroreliéfu, Pre tieto účely vytvorili TIN použitý na výpočet 

lokálneho zakrivenia založeného na základne triangulácii (LTC).  V tretej metóde pre ALS dáta 

použili filtrovanie pevných uhlov(SAF), a následne použili LLC metódu, ktorá je založená na 

metóde aproximácie zakrivenia. Po týchto úkonoch pre každú metódu vytvorili histogram 

zakrivenia a nasledovala binárna klasifikácie, teda či sa jedna o kopu mikroreliefu alebo nie. 

Autori zistili, že variante pri využití LLC dáva veľmi dobré výsledky no napriek tomu je 

finančne a vypočtovo náročna. Využitie ALS dát pri týchto úlohách môžu slúži ako doplnkové 

dáta k DEM modelu pre zlepšovanie presnosti klasifikácie.  
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2.8 Klasifikáciu terénu pomocou digitálnych technik spracovania obrazu 

Widyatmanti a kol (2016) navrhli klasifikáciu terénu, ktorá ma uľahčiť klasifikáciu 

pomocou digitálnych technik spracovania obrazu, kde využili kombináciu snímok Landsat 8 a 

SRTM. Klasifikácia pozostáva z troch časti. V prvej časti interpretovali snímky Lansat 8 

s niekoľkými pásmami, z ktorých následne boli vytvorené hranice zoskupujúce podobný typ 

reliéfu. Tieto hranice slúžili ako základ pre oddelenie informácií o procese identifikácie 

terénnych prvkov. V ďalšom kroku rozdelili DEM na základe hraníc a výškových oblasti do 

tried s nízkou a vysokou nadmorskou výškou  a im prislúchajúcimi sklonmi, medzi ktoré patria 

roviny, nízke kopce, kopce, vysoké kopce a hory. V tretom kroku bola použitá klasifikácia 

„toposhape“ (pomocou Idrisi®) na jednotku plochy jednotlivých hraníc z predchádzajúceho 

kroku porovnané z vizuálnou interpretáciou reliéfu. Medzi klasifikované prvky patrili 

napríklad: vrchol, chrbát, sedlo, roklina. Nevýhodou danej klasifikácie je potreba aby územie 

bolo konzistentne a obsahovalo každý typ klasifikovaných terénnych prvkov. Následne by bolo 

potrebné spresniť jednotlivé hranice podobných typov reliéfu. 

 

2.9 Rozpoznávanie reliéfu na základe priestorovej abstrakcie sub-pixelov 

Účelom štúdie (Mokarrama, Hojati, 2016)  bolo pripraviť klasifikáciu reliéfu pomocou 

digitálneho modelu výšky (DEM), ktoré má vysoké priestorové rozlíšenie. Na dosiahnutie 

uvedeného cieľa autori využili priestorovú abstrakciu sub-pixelov. Metóda sub-pixel udržuje 

priestorovú závislosť medzi sub-pixelmi a pixelom obklopený inými pixelmi (Atkinson, 1997). 

Model takzvanej príťažlivosti sub-pixelov prevedie každý pixel na sub-pixely na základe 

hodnoty susedných pixelov, ktoré sú závisle na centrálnom skúmanom pixely. Na základe toho 

zvolene okolie o veľkosti 8 pixelov. Pre klasifikáciu reliéfu použili index topografickej polohy 

(TPI). TPI meria výšku každej bunky v DEM, ktorá sa má dosiahnuť, a je určená ako stredná 

výška susedných buniek daného pixela. Medzi klasifikované útvary patrili napríklad kaňony , 

údolia tvaru U, roviny, hrebene, kopy. Algoritmus sa hodnotí vizuálne aj kvantitatívne pomocou 

RMSE. Základným predpokladom je priestorová závislosť v znení prijatom Sulebakom a kol. 

(1997). Metóda dokázala, že aj DEM s nižším rozlíšením je možne použiť pre extrakciu 

presnejších informácii, ktorá je možne využiť napríklad pri klasifikácií reliéfu.  
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2.10 Rozpoznávaní kráterov pomocou  metódy deep learning 

Li, a kol. (2017) využili pri rozpoznávaní kráterov deep learningu , kde aplikovali model 

RCNN, ktorý obsahuje tri hlavné zložky: hlbokú konvolučnú neurónovú sieť (DCNN), návrh 

regiónu siete (RPN) a sieť na detekciu objektov (ODN). DCNN je zodpovedná za získanie 

reprezentatívnych znakov (alebo atribútov), ktoré charakterizujú rôzne typy objektov 

prostredníctvom reťazca konvolučných vrstiev.  Po konvolúcii je DCNN spojený s RPN 

pre generovanie návrhov regiónov. Táto vrstva ma na starosti detekciu objektov a 

vytváraním BBOX, bez ohľadu na príslušnosť k jednotlivým kategóriám. Vytvorená RPN 

vrstva je následne poslaná do ODN, kde prebieha samostatná klasifikácia jednotlivých 

objektov. Jedna sa takzvanú rozhodovaciu vrstvu, kde na základe hodnôt 0 a 1 klasifikuje či 

objekt patrí do danej kategórie. Ako vstupne dáta použili 300 snímok s krátermi, zriadených 

pomocou diaľkového prieskumu zeme a leteckej fotogrametrie a ďalších 100 snímok bez 

kráterov. Výsledky boli prekvapujúce, keďže algoritmus dokázal rozpoznať aj menšie krátery 

na rovnakej expozícií. V niektorých prípadoch algoritmus mal aj falošné pozitívne výsledky čo 

je znakom že daný algoritmus sa musí ešte vyladiť. Výhoda daného modelu je kombinácia 

snímok z rôznych zdrojov a taktiež robustnosť algoritmu. Nevýhodou a ďalším návrhom na 

zlepšenie by bolo implementácia pre klasifikáciu viacerých prvkov. 
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3 Terénne tvary a ich klasifikácia 

Táto kapitola sa zaoberá problematikou terénnych tvarov a možnosťami ich klasifikácie 

podľa geomorfologických charakteristík, ktoré sú pre účely diplomovej práce kľúčové. 

V kapitole 5 je prevedená praktická implementácia týchto poznatkov.  

Terénny reliéf svojou horizontálnou a vertikálnou členitosťou veľmi úzko súvisí s 

rozložením vodnej siete, zložením pôdy, klimatickými pomermi, druhmi porastov a z veľkej 

časti aj budovaním rôznych technických zariadení. Klasifikácia reliéfu na krajinné typy, nám 

dokáže popísať zvláštnosti terénu a jeho využitie pre človeka. Nížiny a pahorkatiny sa najviac 

využívajú pre sídliska, pretože je tam zabezpečená napríklad jednoduchšia doprava. 

Schopnosť automatického rozpoznávania terénnych tvarov a ich klasifikácie je 

dôležitým nástrojom, ktorý umožňuje zistiť lokálne vlastnosti reliéfu, agregovať ich do skupín 

s podobnými vlastnosťami. Segmentácia terénu je dôležitá pre následne využitie daného územia 

na základe získaných vlastností v poľnohospodárstve, v doprave, v priemysle ďalších 

odvetviach. 

V podkapitole 3.1 sú predstavené prírodne terénne tvary, ich základná klasifikácia. 

V  podkapitole 3.2 sú popísane vybrané terénne prvky a v podkapitole 3.3 sa nachádza popis 

problematických situácii pri segmentácií terénu Tieto majú veľký vplyv na efektivitu 

klasifikačného algoritmu a ukazujú situácie, u ktorých nie je možné hranice týchto tvarov jasne 

rozlíšiť. 

 

3.1.1 Prírodné terénne tvary 

Spojením rôznych vypuklých a vhĺbených častí plôch, ktoré majú v prírode rôzny sklon 

v smere vrstevníc alebo spádnic vznikajú rôzne terénne tvary, ktoré boli generované pomocou 

prírodných síl, napríklad vulkanickou činnosťou, ľadovcovou činnosťou alebo činnosťou 

človeka. 

Každý tvar je špecifikovaný určitou čiarou alebo dvoma čiarami, v ktorých sa dve 

čiastočné plochy dotýkajú. Tieto čiary zohrávajú dôležitú úlohu pri rozbore terénu. Zobrazenie 

niektorých terénnych tvarov sa nachádza na obr. 3. 
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Obr. 3 Zobrazenie vybraných terénnych tvarov (Boguszcak, 1962). 

 

Chrbátnica.  Veľmi dôležitá čiara vrcholovej časti vyvýšeniny, ktorá tvorí pozdĺžnu čiaru 

medzi dvoma úbočiami a spája najvyššie body vrcholovej časti. Podľa tvaru chrbátnice môžeme 

identifikovať že na profilovej časti na vrchole vyvýšeniny sa nachádzajú tvary ako kopa, kužeľ, 

rohy, plošiny. 

 Klasifikácia terénnych tvarov ležiacich na chrbátnici: 

• Kopa: 

Mierne, v niektorých prípadoch nadmerne zaoblený tvar, ktorí konči najčastejšie 

vo vrchole kopy, daný bod je súčasťou terénnej kostry, alebo v ojedinelých 

prípadoch končí malou vodorovnou plochou. 

 

• Kužeľ: 

Vzniká dotykom dvoch čiastkových plôch rovnakého alebo v smere spádu 

obývajúceho sklonu. 

  

• Roh 

Vzniká dotykom dvoch čiastkových plôch, pričom jedná časť ma pribúdajúci 

sklon a protiľahlá strana ma ubúdajúci sklon. 
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• Plošina 

Vyvyšujúci tvar s vodorovným temenom väčších rozmerov. Dotyk čiastkových 

plôch je väčšinou náhly čo znamená že hrana je buď ostrá alebo zaoblená. 

 

• Vodorovný chrbát  

Je vyvýšený v smere chrbátnice nadobúda vodorovný tvar. Vznikne spojením 

plôch s pribúdajúcim sklonom a ak tieto plochy sú pozdĺž dotykovej čiary iba 

mierne sklonené. 

 

• Odpočinok  

Vodorovný respektíve mierne sklonený tvar. Pozdĺž chrbátnice prerušuje svahy 

kôp plošín alebo vodorovných chrbátov. 

 

• Sedlo  

Patrí medzi najnižšie ležiace plochy chrbátnice. Nachádza sa medzi dvoma 

vrcholovými tvarmi vyvýšeniny. 

 

Úbočie. Stredná časť terénneho prvku, ktorá zostupuje z vyvýšeniny do údolia. Terénne tvary 

na úbočiach vyvýšenín delia plochu terénu v sme spádu alebo vo vodorovnom smere. Delenie 

v smere spádu taktiež rozdeľuje terén v horizontálne rovine ale výraznejšie vplýva na rozostup 

vrstevníc.  

Klasifikácia tvarov na úbočí: 

• Svahový chrbát  

V smere spádu ma pretiahnutý tvar a je vyvýšený, z nachádza sa zväčša medzi 

dvoma vhĺbenými tvarmi. Vznikol plynulým dotykom dvoch vypuklých plôch 

s určitým sklonom. 

 

• Rebro 

Je úzky malo vysoký svahový chrbát. Plochy sa dotýkajú v ostrej alebo zaoblenej 

hrane. 
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• Úžľabina  

Priehlbina medzi dvoma vypuklými alebo rovnými plochami, ktorá vznikla 

plynulým dotykom čiastočných vhĺbených plôch s klesajúcim sklonom pozdĺž 

vrstevníc v smere dotyku. 

 

• Ryha  

Priehlbina , pri ktorej sa úbočia dotýkajú v ostrej alebo tupej hrane. Nachádza sa na 

mierne sklonených svahoch a m nevýraznú údolnicu. 

 

• Zárez  

Priehlbina , pri ktorej sa úbočia dotýkajú v ostrej alebo tupej hrane. Priebeh zárezu 

je zväčša na svahovitých úbočiach a ma veľmi výraznú údolnicu. 

 

• Výmoľ  

Nachádzajú sa na úbočiach a sú vodou vytvorené priekopy s strmím úbočím, 

začínajúcich na ostrých v smere spádu prebiehajúcich hranách a pretínajú sa na 

údolnici. 

 

3.2 Vybrané terénne tvary a ich detekcia 

Táto práca sa venuje rozpoznaniu dvoch odlišných terénnych tvarov.  Tvar údolia 

a kopy bol vybraný kvôli ich odlišným geometrickým charakteristikám. Tieto dva terénne tvary 

majú voči sebe opačný sklon a sú  tvárovo diferentné, kde kopa ma konkávny a údolie ma 

konvexný priebeh. Údolie má väčšinou natiahnutý tvar a veľmi zriedkavo sa objavuje 

s kruhovým pôdorysom. Naopak kopa ma spravidla kruhový respektíve elipsovitý pôdorys. 

Údolie je reprezentované údolnicou spájajúcou lokálne minima s podobnou nadmorskou 

výškou (v rovinatých oblsatiach), poprípade s výrazne premennou (horské údolia). Vrchol kopy 

je zväčša bod tvoriaci ostré ohraničené lokálne maximum, avšak môže byť aj plochý. 

Diplomová práca nepoužíva pre detekciu týchto terénnych tvarov geometrické príznaky. 

Vychádzame z predpokladu, že tieto tvary sme schopný dobre rozlíšiť v teréne, preto zrejme 

budeme úspešní aj pri ich rozpoznaní z kartografickej reprezentácie. V mnohých prípadoch je 

táto úloha fuzzy, kde rozpoznávané objekty medzi sebou nemajú ostrú, jasne definovanú 

hranicu a je veľmi obťažné ich odlíšiť.  
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Vstupné dáta pre analýzu predstavujú kartografickú reprezentáciu týchto prvkov 

v rastrovej forme, a to v hypsometrickej a vrstevnicovej reprezentácií. Pre rozpoznanie týchto 

tvarov je použitá metóda Deep Learningu využívajúca konvolučnú neurónovú sieť. Samotnému 

rozpoznávaniu predchádza hrubá segmentácia terénu, ktorá používa geometrické 

charakteristiky, konkrétne lokálne maxima či lokálne minimá. Podrobnosti sú popísane 

v kapitole č. 5. 

Pre hypsometricku reprezentáciu v texte práce bude použitá Sydowova-Wagnerová 

stupnica, všetky poznámky o reprezentácií terénnych tvarov budu viazané k nej. Vstupné dáta 

však budú konvertované do šedo tónovej reprezentácie. 

Hypsometrická vs vrstevnicová reprezentácia. Hypsometrická reprezentácia terénu 

popisuje spojite, každý pixel obsahuje informáciu o lokálnom priebehu terénu. Vrstevnicová 

reprezentácia tvorená vodorovnými rezmi je diskrétna, iba menšina pixelov nesie nejakú 

informáciu o teréne. Hypsometrická reprezentácia terénu v sebe naviac nesie informáciu 

o tvaru prvku, sme schopní určiť či je konvexný alebo konkávny. U vrstevnicovej reprezentácie 

sme schopní túto informáciu získať nepriamo napríklad z ďalších prvkov polohopisu. Nie sme 

teda schopní odlíšiť, či sa jedna o časť údolia či chrbáta, kopy alebo lomu. Predpokladáme 

preto, že efektivita rozpoznania terénnych tvarov z hypsometrickej reprezentácie bude vyšší. 

 

3.2.1 Kopa a jej reprezentácia 

Kopa je mierne, v niektorých prípadoch viacej zaoblený konkávny tvar, s lokálnym 

maximom vo vrchole kopy v ojedinelých prípadoch končí malou vodorovnou plochou 

(maximum nie je dobre lokalizovateľne). Krivka ohraničujúca vrchol kopy alebo jej vodorovnú 

respektíve mierne sklonenú plochu, tvorí tzv. tvárovú čiaru, ktoré môže nadobúdať 

nepravidelný, eliptický alebo kruhovitý tvar, viď obr. 4. Jej tvar je dobre identifikovateľný 

pomocou vrstevníc aj farebnej hypsometrie. 
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Obr. 4 Kopa kruhovitého, elipsovitého  a nepravidelného tvaru v hypsometrickej a 

vrstevnicovej reprezentácii. 

Pre vyhľadanie oblasti s výskytom kôp existuje viacero možností segmentácií, ktoré sú 

založené na rôznych vlastnostiach terénneho prvku. Typické sú napríklad prvá parciálna 

derivácia pre získanie sklonu, prvá derivácia v smeroch x a y pre výpočet expozície alebo druhá 

derivácia zmien povrchu pre výpočet zakrivenia, ktoré je možne následne použiť ako príznaky 

pre strojové učenie. V diplomovej práci však budú použitá metóda Deep Learningu, u ktorej 

s príznakmi nebudeme pracovať. 

V hypsometrickej reprezentácií je patrne výrazný sférický pôdorys s postupným 

nárastom výšky od úpätia k vrcholou, ktorý sa prejavuje postupnom zmenou farebného odtieňu 

vo všetkých smeroch (od zelenej k hnedej farbe). Najtmavšia časť s lokálnym maximom sa 

nachádza spravidla v strede, vid obr č. 5. 

Vrstevnicová reprezentácia je typická uzavrenými vrstevnicami, najčastejšie 

konvexného, ktorý môže byť sférický, eliptický alebo mierne nekonvexného tvaru s malými 

tvárovými odchýlkami. V prírode sa však môžu vyskytovať i prípady kôp, ktorých tvar je 

komplexný, viď obr. 4. Vrstevnice majú najčastejšie  konštantný rozostup. V prípade že ide 

o oblasť okolo úpätia alebo vrcholu sa interval znižuje. V oblasti úpätí sa ojedinele vyskytujú 

neuzatvorené alebo výrazne nekonvexné vrstevnice. 

V pred segmentácií, ktorá predchádza samotnému strojovému učeniu, využívame 

typické  geometrické vlastnosti a ich grafickú reprezentáciu s jasne ohraničenými 
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lokálnymimaximami U kôp s plochými vrcholmi môže metóda dosahovať horšie výsledky. 

Alternatívne je možné použiť napríklad porovnanie svetovej orientácie jednotlivých okolitých 

pixelov v určitom okolí od predpokladaného vrcholu. 

 V tejto diplomovej práci je použitá segmentácia založená na lokálnych maximách 

a porovnávaním jeho výšky voči susedom k-tého radu, umožňujúci vyhľadávanie kôp s určitou 

výškou a vodorovnými rozmermi (pôdorysom). Nedetekuje tak nízke mikro kopy, ktoré 

nespĺňajú podmienku. Metóda na segmentáciu kúp je podrobnejšie popísaná v 5. kapitole.  

 

3.2.2  Údolie  a jeho reprezentácia 

Ide o významný a ľahko identifikovateľný terénny a krajinotvorný prvok na zemskom 

povrchu, ktorým môže pretekať rieka respektíve potok. Rozdeľujeme ich na hlavné a vedľajšie 

údolie, pričom hlavné údolie je často najväčšie a jeho údolnica ma zväčša konštantný sklon. Do 

hlavného údolia následné vedie niekoľko menších takzvaných vedľajších údolí, ktoré tvoria 

sieť okolitých údolí. 

Medzi hlavné poznávacie znaky hlavného údolia patrí najmenší spád z okolitých údoli 

a je často najhlbšie. Údolia môžu mať tvar v priereze podobný písmenu V alebo U, ktoré sa 

odlišujú rôznym dnom, sklonom svahu či tvarom hrany,  ukážky týchto údolí sa nachádzajú na 

obr. 5. Údolie s rovným dnom tvorí dno ktoré obsahuje rovnú plochu, ktorá je  ohraničená 

výrazne viditeľnými úpätnicami. Na úpätnici sa vrstevnice často lomia alebo v niektorých 

prípadoch ohýbajú. Údolie s jazykovým dnom je tvorené vypuklou plochou, na ktorej sa lomia 

vrstevníc a zároveň ju ohraničujú viditeľné úpätnice. Údolie s vhĺbeným dnom delíme podľa 

tvaru vhĺbenej krivky na úžľabinu a údolný zárez, pričom dno úžľabiny je tvorené údolím s 

vhĺbeným dnom, kde dochádza  k pozvoľnému prechodu do úbočia a vhĺbené krivky tvoria 

vrstevnice. Dno údolného zárezu pozostáva z údolia s ostrým stykom údolnice a úbočia. 

Vrstevnice sú ostro lomené na údolnici. Medzi ďalšie tvary v údolných rovinách patria 

napríklad terénne vlny, náplavové chrbáty, raveny a uzavreté priehlbiny. Terénne vlny 

a náplavové chrbáty sú zväčša vypuklé tvary vodorovné, nízke, kde v mieste zaoblených hrán  

úbočia prechádzajú do priľahlého terénu. Raveny sú brehy bývalých riečísk, ktoré sú rozsiahle, 

pomerne členité, nízke zrázy, tvorené ostrými hranami.  
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Obr. 5 Údolie s profilom v tvare V a U zobrazené v hypsometrickej, vrstevnicovej 

reprezentácii a ich profilom. 

 

V hypsometrickej reprezentácií je výrazne pretiahnutý pôdorys s postupným klesaním 

výšky od hrany vrcholu k údolnici, ktorý sa prejavuje postupnou zmenou farebného odtieňu 

v dvoch smeroch. V smere kolmom sa výška terénu mení iba zvoľna, najnižšia časť 

s najsvetlejšou časťou prechádza najčastejšie približne stredom vnútri údolia. V tomto smere 

dochádza k najmenšiemu poklesu výšky a farebný odtieň je často konštantný. Drvivá väčšina 

údolí je hydrologicky korektná, nevnikajú v nich bezodtokové oblasti, avšak v praxi môžu 

existovať. 
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Vrstevnicová reprezentácia je typická otvorenými vrstevnicami konvexného i 

nekonvexného tvaru väčšinou v horských údoliach s komplikovaným priebehom. Vrstevnice 

na svahoch majú spravidla konštantný rozostup. V oblastiach hrany sa ich rozostup zväčšuje 

alebo zmenšuje, v blízkosti údolnice sa spravidla znižuje. Uzatvorené vrstevnice sa vyskytujú 

vo výnimočných prípadoch, napríklad pri závrtoch alebo umelých tvarov, ktoré však nemôžu 

byť klasifikované ako údolie. Ďalej ich však nájdeme i v prípadoch, že údolie obsahuje 

bezodtokové oblasti, napríklad vodné plochy. 

V pred segmentácií, ktorá predchádza samotnému strojovému učeniu, je možné využiť 

geometrické vlastnosti, ktoré boli popísane vyššie, a to detekcie lokálnych miním generovaných 

s pravidelným krokom. Tieto body predstavujú navzorkované údolnice. Alternatívne ich je 

možné doplniť ďalšími pomocnými kritériami, napríklad orientáciou pixelov voči svetovým 

stranám spravidla v dvoch prevládajúcich smeroch. Táto problematika však v práci nebola 

riešená. 

Pre detekciu bodov údolníc je použitá segmentácia založená na lokálnych minimách 

využívajúca porovnávanie výšky sledovaného pixela voči susedom k- radu v rôznom 

usporiadaní, metóda je bližšie popísaná v 5. kapitole. Použitá veľkosť okolia vychádza 

z požiadavku, aké široké údolia chceme detekovať. V niektorých prípadoch môžu mať šírku 

v rádoch metrov či desiatok metrov (horké údolia), u riečnych údolí možu hodnoty nadobúdať 

v rade kilometrov. Aby sme mohli eliminovať vplyv veľkosť okolia by bolo možné využiť 

dynamickú masku (adaptívna zmena veľkosti podľa lokálnych charakteristík terénu). Táto 

metóda v práci z dôvodu obtiažnosti implementácie nebola použitá, v širšom slova zmysle ju 

možme chápať viac ako samostatnú metódu detekcie, ktorá je alternatívou k využitiu strojového 

učenia.  

 

3.3 Problematické situácie pri segmentácií terénu 

V prírode sa nevyskytujú terénne tvary, ktoré sú presne ohraničené s jednoznačne 

definovaným ohraničením. V takýchto prípadoch sa jedná nejasnú (fuzzy) definíciu, kde nie je 

možné jednoznačne ohraničiť terénny tvar. Každý terénny prvok ma rôznu variáciu priebehu 

a celkového tvaru a môžu sa vyskytovať v rôznych kombináciách s inými alebo rovnakými 

prvkami, ktoré na seba naväzujú, prechádzajú cez seba alebo ich obklopujú. Príklady niektorých 

kombinácií sú zobrazené nižšie. Na základe toho exaktné charakteristiky a príznaky nemusia 

fungovať s účinnosťou, akoby sme očakávali. V podobných situáciách sa znižuje jak efektivita 
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pred segmentačnej fázy, tak i presnosť lokalizácie hľadaných tvarov v priebehu vlastnej 

segmentácie.  

V nasledujúcich podkapitolách sú podrobnejšie predstavené niektoré nejasnosti či 

nejednoznačné situácie a z nich vyplývajúce problémy pri geomorfologickom vymedzení 

hraníc ich tvarov. Tieto sú doplnené taktiež kartografickou reprezentáciou vo forme farebnej 

hypsometrie a vrstevníc. Z obrázkov je zrejme, že nie je jednoduché hranice takýchto tvarov 

jednoznačne lokalizovať. Situácia sa komplikuje v prípade, že sa jedná o vzájomnú kombináciu 

podobných či rôznych tvarov, ktoré v seba prechádzajú. Priblížme si príklady situácií, s ktorými 

sa môžeme na území ČR stretnúť. 

 

3.3.1 Kopa prechádzajúca v údolie 

Táto situácia je z pohľadu ohraničenia kopy aj údolia zložitá, oba tvary zdieľajú časť 

spoločného svahu. V tomto mieste je ich definícia nejasná. Typickým príkladom je situácia 

z oblasti Českého středohoří, zachycujúca vrch Lovoš, pričom jeho severná strana spadá do 

Oparenského údolia. V mieste, kde kopa prechádza do údolia je veľmi zložité definovať hranicu 

kopy a hranicu údolia v oboch kartografických reprezentáciách. Nedá sa to presne geometrický 

ani matematický vyjadriť. Na obr. 6 nájdeme ukážku takejto situácie v oboch reprezentáciách 

a vymedzenia kopy a údolia, kde sa obe môžu prelínať, poprípade na seba naväzovať. 

 V oboch kartografických reprezentáciach však môžeme oba tvary odlíšiť, aj keď ich 

hranice nemisa byť jasne dané. 
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Obr. 6 Kopa, ktorá prechádza do údolia v hypsometrickej a vrstevnicovej reprezentácii a 

ukážka  vymedzenia kopy a údolia. 

 

3.3.2 Dvojica blízkych kôp 

Dvojica blízkych kôp so spoločnou základňou je ďalším problematickým miestom, 

s ktorým je možné sa pri analýze reliéfu stretnúť. Typickým príkladom sú často vyvrelé skalné 

útvary tvoriace dvojvrcholy, v českej krajine napríklad Bezděz, Blaník či Trosky.        

V tomto prípade je zložité nájsť úpätie kopy a to najviac na opačných stranách voči 

sedlu, kde úpätnica v sedle je vyššie než na opačnej strane. U kôp s dvoma vrcholmi 

zobrazenými je pre segmentačný algoritmus obťažné určiť či ide o dve kopy alebo a jednu kopu 

z dvoma vrcholmi. V prípade pokusu o presné vymedzenie tvaru by bola hranica opäť nejasná. 

Segmentačný algoritmus buď zvolil variantu, pri ktorej použil spoločné úpätie (interpretovane 

ako jeden terénny tvar) alebo ho posunul vyššie, tak aby situácia mohla byť chápaná ako dve 

kopy. Z pohľadu početnosti výskytu sa jedná  o terénny tvar, s ktorým sa českej krajine často 
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nestretávame. Na obr. 7 je znázornená situácia Malého a Veľkého Bezdězu s reprezentáciou vo 

forme hypsometrie a vrstevníc a nejednoznačnosť ich ohraničenia. V oboch reprezentáciách 

sme schopní tento tvar odlíšiť. 

 

 

Obr. 7 Kopa prechádzajúce cez druhú kopu v hypsometrickej, vrstevnicovej reprezentácii a 

nejednoznačnosť ohraničenia kopy prechádzajúcej cez druhú kopu. 

 

3.3.3 Kopa ohraničená údoliami 

Ďalším problematickým, avšak v prírode pomerne častým tvarom, u ktorého nie je 

možné jasne vymedziť hranice, predstavuje kopa ohraničená zo všetkých strán údoliami. Jedná 

sa o rozšírenie situácie z kapitoly 3.3.1.  

Pri vymedzovaní kopy môžeme umiestniť pätu kopy do jednotlivých údolí, neďaleko od 

údolnice, v tom prípade však údolia nebudú mať žiaden proti svah. Alternatívne je možné výšky 

pätky odvodiť od protiľahlých hrán jednotlivých údolí. Dolná hrana terénneho tvaru bude 

tvorená poslednou uzatvorenou vrstevnicou a a všetky vrstevnice s vyššou nadmorskou výškou 

budú tvoriť vlastnú kopu. Táto metóda nebude fungovať pokiaľ kopa bude mať podobnú alebo 

nižšiu nadmorskú výšku než protiľahlé hrany údolia. Kompromisnú variantu z oboch variant 

ukazuje obr. 8, na ktorom sa nachádza útvar Kozinec ohraničený Pivnickou roklinou, Střítežkou 

roklinou a údolím Novohradky. Opäť je zrejme, že oba terénne tvary na seba nemusia priamo 
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nadväzovať, popr. Sa môžu navzájom prelínať. Hypsometrická reprezentácia poskytuje 

vernejšiu informáciu o tom, ktorá časť terénu je konvexná a ktorá konkávna. 

 

Obr. 8 Kopa, ktorú obklopuje zo všetkých strán údolie v hypsometrickej, vrstevnicovej 

reprezentácii a nejednoznačnosť ohraničenia kopy, ktorú obklopuje zo všetkých strán údolie. 

 

Ďalšie podkapitoly sa venujú obdobnej problematike, avšak z pohľadu údolí. 

3.3.4 Spojenie dvoch údolí 

Pri údoliach, ktoré sa napojujú na ďalšie, nie je jednoduché v okolí takýchto miest  

vykonať presne vymedzenie takéhoto tvaru. Definícia údolí v takýchto miestach je opäť 

nejednoznačná. Jedno údolie prechádza v druhé údolie a naopak. Z topologického pohľadu sa 

údolnice oboch údoli v tomto mieste stretávajú vytvárajú uzol. Táto kombinácia je znázornená 

na obr. 9 znázorňujúcom napojenie Károvského a Břežanského údolia s nejasným ohraničením 

údolí.  
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Pokiaľ by sme sa pokúsili vymedziť iba jedno údolie, tak v mieste napojenia druhého 

údolia by zrejme horná hrana údolia mala byť rovnobežná s údolnicou. Pôvodné údolie sa tu 

buď rozširuje alebo v ďalšom prípade môžu byť oba údolia chápane ako samostatné čo však 

záleží na dĺžke bočného údolia. Situácia sa stáva zložitejšia v závislosti na šírke údolia, 

napríklad pri sútoku vodných tokov či kombinácia napojenia širokého či úzkeho údolia. 

V takomto prípade je problematické určiť začiatok údolia, spravidla ho lokalizujeme v mieste 

priesečníku oboch údolníc. Hypsometrická reprezentácia poskytuje lepšie informácie o teréne, 

jednoduchšie dokážeme rozlíšiť, či je zobrazený tvar konvexný alebo konkávny. 

  

Obr. 9 Spojenie dvoch údolí v hypsometrickej, vrstevnicovej a nejednoznačnosť ohraničenia 

spojenia údolí. 

 

3.3.5 Vznik údolia 

Ďalšou problematickú oblasť predstavuje pôvodne rovinatý terén, ktorý sa pomaly mení 

na údolie. Typickým príkladom je Vesecké údolie u Sobotky, ktoré sa postupne vytvára okolo 

vodného toku a následne sa prehlbuje. 

V mieste vzniku údolí je jeho hranica nejednoznačná , terén sa postupne , avšak s malým 

sklonom zváža. Počiatok údolia je vtedy veľmi obťažné presne vymedziť. Až po určitej dobe, 

keď sú okolité svahy dostatočné vysoké, tak na tento stav reaguje aj kartografická reprezentácia 

znázornená na obr. 10. Otázkou k diskusii je fakt, akú hodnotu hĺbky považovať za hranicu, od 

ktorej je možné zníženinu chápať ako údolie. Pre presnejšiu lokalizáciu by bolo možné použiť 

i nejaké doplnkové kritéria, napríklad sklon terénu. Zrkadlovo obrátená situácia je zánik údolia, 

ktorú budeme popisovať v nasledujúcej kapitole.  



 

39 

 

Táto situácia je zrejme ľahšie rozpoznateľná z hypsometrickej reprezentácie, 

u vrstevnicovej je problém s predstavou o výškových pomeroch v území. Nie je jasné, či sa 

jedna o časť chrbátu alebo časť údolia. 

  

Obr. 10 Vznik údolia v hypsometrickej, vrstevnicovej reprezentácii a nejednoznačnosť 

ohraničenia vzniku údolia. 

 

3.3.6 Zánik údolia 

Ďalšou prirodzenou situáciou, u ktorej je zložité vymedziť hranicu údolia, predstavuje 

jeho postupný zánik. V praxi k nemu môže dochádzať v niekoľkými rôznymi spôsobmi, avšak 

najčastejšie sú tieto. Údolie sa postupne rozširuje natoľko, že z pohľadu topografie prestáva byť 

údolím, a je chápane ako zníženie či rovina. Druhým spôsobom zániku môže byť postupne 

znižovanie jeho svahov, až kým postupne prejdú do roviny.  

Z obrázku je zrejme, že odhad miesta, v ktorom údolie končí, je opäť nejasný, a takúto 

hranicu nie je možné presne detekovať. Hodnota pomeru výškového rozdielu medzi údolnicou 

a hornými hranami vzhľadom k šírke údolia sa neustále zmenšuje, exaktne nájsť nejakú 

všeobecnú platnú prahovú hodnotu, podľa ktorej by bolo možné rozpoznať údolie však nie je 

možné.  

Problematické miesto predstavujúce zánik údolia Plakánek u Sobotky je znázornené na 

obr. 11. Vzhľadom k situácií, kedy v mieste dochádza k postupnému zániku dvoch údolí, 

nebolo by jednoduché takéto miesto lokalizovať v rámci predsegmentácie, s nižšou mierou 

úspešnosti by sme sa stretli následne aj pri klasifikácií metódami strojového učenia. Metóda 
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farebnej hypsometrie opäť poskytuje lepšie informácie o priebehu terénu., zvyšuje tak 

pravdepodobnosť uspešnej detekcie terénneho tvaru. 

  

Obr. 11 Zánik údolia v hypsometrickej, vrstevnicovej reprezentácii a nejednoznačnosť 

ohraničenia zániku údolia. 
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4 Deep Learning 

V tejto kapitole sa budeme venovať problematike deep learningu, ktorý zohráva 

v diplomovej práci dôležitú úlohu, používame ho pre klasifikáciu terénnych tvarov. Táto 

skupina metód súhrne zaraďovaná do kategórie umelej inteligencie (Artifical Learning) je 

používaná pre riešenie problému, u ktorých nie sú jasné stanovené pravidlá vedúce k nájdení 

riešenia. V kapitole 3.3 sme ukázali že jasne terénne tvary nemusia byť jasne ohraničené 

a vzájomne sa prelínajúce. Metódy umelej inteligencie by mohli byť vhodným nástrojom pre 

riešenie takého problému. 

Metódy strojového učenia v poslednej dobe zaznamenávajú veľký nárast popularity, 

používajú sa k riešení stále väčšieho  množstva problémov a postupne prenikajú aj do oblasti 

geoinformatiky. Definujeme najprv stručne základnú terminológiu spojenú s touto oblasťou. 

Strojové učenie (Machine Learning), je vedný odbor spadajúci do oblasti umelej inteligencie 

(Artifical Intelligence). Hlboké učenie (Deep Learnig) predstavuje jeden z mnohá prístupov 

strojového učenia používaných pre riešenie problémov. V podstate môžeme chápať strojové 

učenie ako nadmnožinu hlbokého učenia a súčasne ako podmnožinu prístupov umelej 

inteligencie. Ilustračná schéma, ktorá lepšie vizualizuje predstavu hierarchie týchto množín sa 

nachádza na obr. 12. 

 

Obr. 12 Schéma umelej inteligencie (Wolfewicz, 2020). 

 

Umelá inteligencia (Artifical intelligence). Predstavuje oblasť informatiky zaoberajúca sa 

návrhom a systémom riešení komplexných úloh, pričom využíva ,,ľudskú“ inteligenciu 

simulovanú prostredníctvom špecializovaných prístupov a stratégií. Zatiaľ čo  počítačové 

algoritmy, dokážu veľmi jednoducho urobiť zložitejšie výpočty s pevne danou postupnosťou 
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krkov (čo pre človeka môže byť náročnejšie), zložitejšie sa im detekuje a rozpoznáva vizuálne 

reprezentácie javov (čo pre človeka môže byť jednoduchšie), ich štruktúra či vzájomné väzby. 

Práve vizuálna interpretácia javov a ich syntéza je dôležitým prejavom abstraktného myslenia, 

ktoré je veľmi dôležité pre riešenie komplexných problémov.  Na základe toho bola vyvinutá 

umelá inteligencia využívajúca modely neurónov, snažiacich sa napodobniť chovanie ľudského 

mozgu a s využitím tohto prístupu sa pokúsi nájsť čo najefektívnejšie stratégie k riešeniu 

zložitých úloh.  

Strojové učenie (Macine learning). Je vedný odbor patriaci do oblasti umelej inteligencie 

zaoberajúci sa riešením problémov bez jasne stanovených pravidiel bez nutnosti takéto riešenie 

explicitne programovať. 

Hlboké učenie (Deep learning). Predstavuje jeden z prístupov strojového učenia, založených 

na hlbokých neurónových sieťach (Deep Neuaral Network), konvolučných neurónových 

sieťach (Convolutional Neural Network) či rekurentných neurónových sieťach (Recurrent 

Neural Network). Na rozdiel od bežných problémov, kde ich modely riešení majú 

deterministický charakter a v každom čiastkovom kroku existuje jasne definované pravidlo, 

ktoré určuje ďalší smer postupu, používa hlboké učenie iný prístup. Tieto metódy sa pri 

známom vstupe a odpovediach snažia obdobné rozhodovacie pravidla vytvárať automaticky. 

V praxi sa používajú dve základne metódy strojového učenia, riadene a neriadené učenie 

(Supervised, Unsupervised Learning), ktoré sú bližšie popísane v kapitole 4.3.  

Hlboké vzdelávanie je dôležitým a komplexným nástrojom, ktorý zahŕňa štatistiku či 

prediktívne modelovanie. Je mimoriadne prospešné pre vedcov, ktorí majú za úlohu 

zhromažďovať, analyzovať a interpretovať veľké množstvo údajov. Vďaka hlbokému učeniu 

je tento proces rýchlejší a ľahší bez nutnosti hľadať (častokrát zložité či neexistujúce) exaktné 

riešenia. Hlboké učenie sa dá v podstate považovať za spôsob automatizácie prediktívnej 

analýzy. Zatiaľ čo tradičné algoritmy strojového učenia sú lineárne, algoritmy hlbokého učenia 

sú usporiadané do hierarchie zvyšujúcej sa zložitosti a abstrakcie a chovajú sa ako nelineárne 

modely. 

Kapitola je koncipovaná takto. V podkapitole 4.1 sa nachádza všeobecný popis 

neurónových sieti. V podkapitole 4.2 je opísaný model neurónu. Nasledujúca kapitola 4.3 sa 

venuje učeniu neurónovej siete a variácie jednotlivých učení. Základne modely neurónových 

sieti sa nachádzajú v podkapitole 4.4. Kapitole 4.5  sa zaoberá popisom konvolučných 
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neurónových sieti. Jednotlivé najznámejšie architektúry neurónových sieti sa nachádzajú 

v podkapitole 4.6. Metódy hodnotenia klasifikácie so vzťahmi obsahuje podkapitola 4.7. 

 

4.1 Neurónové siete 

Neurónové siete, môžeme definovať ako prepojené výpočtové systémy, ktoré 

spracovávajú informácie obdobne ako ľudský mozog. Prepojenie medzi jednotlivými neurónmi 

siete fungujú na prenášaní informácii a signálov medzi nimi. Prvý koncept modelu neurónovej 

siete, ktorý definoval koncept neurónu usporiadaných do siete, a ich funkcií pre vstup, 

spracovanie a generovanie výstupu, vyvinuli Warren S. McCulloch a Walter Pitts (1943). Od 

počiatkov neurónových sieti sa vyvinuli ich rôzne variácie, ktoré sa od seba odlišujú v metóde 

pre samotné učenie a štruktúre funkčných princípov  týchto sieti. Medzi najznámejšie 

v súčasnej dobe patria hlboké neurónové siete, konvolučné neurónové siete, rekurentné 

neurónové siete alebo viacvrstvové neurónové siete Pre vlastne riešenie problému 

automatizovanej detekcie vybraných terénnych tvarov bude použitá konvolúčna neurónová 

sieť, ktorá je efektívna pri práci s rastrovými reprezentáciami. 

 

4.2 Model neurónu 

Neurón tvorí základnú stavebnú jednotku neurónovej siete. Prepojením jednotlivých neurónov 

vzniká sieť, v ktorej sú spojené ich hrany, váhy medzi neurónmi reprezentujú silu spojenia. 

Každý neurón ma vždy len jeden výstup a však neobmedzený počet vstupov. Matematicky 

model neuronu môžeme vyjadriť pomocou nasledujúceho vzťahu 

1

( ) ( , )
n

i i
i

y x f x w wx
=

 
= =  

 
 , 

kde vstupná hodnota je označená x, w váha vstupu ,   definuje aktivačnú funkciu. Hodnotu 

i iwx potom nazývame potenciálom neurónu, ktorý je následne predaný aktivačnej funckii. 

Aktivačná funkcia. Táto funkcia ma za úlohu odstrániť linearitu medzi vstupnými 

a výstupnými hodnotami, pomocou prevedenia hodnôt do intervalu <-1,1> respektíve <0,1>, 

prevádza tak normalizáciu hodnôt vstupných parametrov. Medzi súčasne najpoužívanejšie 
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aktivačne funkcie patria napríklad sigmoida, hyperbolický tangens alebo ReLU (Rectified 

Linear Units), ktorých priebeh je zobrazený na nasledujúcom obr. 13. 

 

Obr. 13 Priebeh jednotlivých aktivačných funkcií (Ujjwalkarn, 2016). 

Vyššie uvedené a zobrazené aktivačné funkcie môžeme matematicky vyjadriť pomocou 

vzťahov uvedených v tab. 1. 

 

Sigmoid 
1

( )
1 x

f x
e−

=
−

 

Tanh ( ) tanh( )f x x=  

ReLU ( ) max(0, )f x x=  

Tabuľka 1 Vzťahy aktivačných funkcií. 

 

 Každá funkcia ma svoje špecifické výhody. Funkcia sigmoid ma v každom bode spojitú 

prvú deriváciu. Pre hyperbolicky tangens nadobúda hodnoty v rozsahu <-1, 1> , čo zabezpečuje 

väčší lineárny úsek v okolí počiatku. Funkcia ReLu je oproti ostatným aktivačným funkciám 

výpočetne nenáročná, a obor hodnôt zhora neobmedzuje, tým pádom nespôsobuje nulový 

gradient, v mieste bodu však neexistuje derivácia. 

Do vstupných dát možeme pridať ďalší parameter ovplyvňujúci chovanie neurónu, ktorý 

nazývame bias. 
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Bias b je vstupná hodnota ktoré je vždy rovná 1, a mení len svoju váhu, na základe čoho 

dokáže meniť pozíciu aktivačnej funkcie v smere horizontálnej osi (Heaton,2019). Aktivačná 

funkcia neurónu ma potom tvar 

0
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= = + 

 
 ,  (4. 2), 

táto hodnota slúži na zlepšenie generalizačných schopnosti neurónovej siete. 

 

4.3  Učenie neurónovej siete 

Schopnosť siete učiť sa je jednou z najdôležitejších vlastností, ktorá umožňuje priebežne 

vylepšovať efektivitu riešení. Na základe typu vstupných dát siete rozlišujeme dve základne 

metódy učenia neurónovej siete, a to: 

1. riadené učenie (Supervised Learning) 

2. neriadené učenie (Unsupervised Learning) 

 

Metóda riadeného učenia. Metóda riadeného učenia, ktorá sa taktiež označuje ako učenie bez 

učiteľa, využíva výhradne označené údaje, ktoré pomáhajú predpovedať výsledky pre 

neočakávané situácie. Táto metóda je riadená učiteľom, ktorý definuje závislosti medzi 

známymi vstupnými a výstupnými dátami, a pri každom prechode trénovacích dát sa 

porovnávajú výsledne hodnoty s očakávanými, v prípade rozdielnych hodnôt sa upravujú 

jednotlivé hodnoty siete. Najčastejšie používaná metóda riadeného učenia je SVM  (Support 

Vector Machine), exitujú aj niektoré ďalšie stratégie, napríklad logistická regresia (LR) alebo 

Random Forest (RF). 

Metóda neriadeného učenia. Táto metóda, označovaná aj ako učenie bez učiteľa, na rozdiel 

od riadeného učenia nevyužíva riadenie učiteľom počas učiacej fázy, a nemá definované 

závislosti medzi vstupom a výstupom. Tento model sám  automaticky zaisťuje informácie 

potrebné pre trénovanie siete z neoznačených dát, na základe čoho umožňuje spracovávať 

zložitejšie úlohy. Využitie neriadeného učenia je možné pri detekovaní vzorov a ich štruktúra 

alebo klasifikácia dát do predom neurčených skupín. Často ju používa napríklad metóda 

hlavných komponentov  známa ako PCA (Principal Component Analysis), existujú však aj 

niektoré ďalšie postupy, napríklad pre zhlukovú analýzu K-means. 
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Každa neurónová sieť može byť ovplyvéná rôznymi faktormi, čo obmedzujú jej rýchlosť 

trénovania  a presnosť. Tieto faktory sa dajú vhodnými technikami optimalizovať. 

Miera učenia (Learning Rate). Predstavuje hodnotu, ovplyvňujúcu mieru úprav váh v sieti, 

čo výrazne ovplyvňuje rýchlosť trénovania siete. Príliš nízka hodnota výrazne spomaľuje 

učenie a nemá veľky vplyv na upravú váh, vysoka naopak zrýchľuje a výrazne upravuje 

jednotlivé váhy.  

Overfitting vs Underfitting.  Pri veľmi komplexných riešeniach nástáva preučenie siete 

(Overfitting), ktorá neoptimálne vytvára abstrakciu skúmaného javu. Dochádza tak k situácií, 

kde takýto model je príliž blízko aproximácií skutočnosti a neni schopný ďalšej abstrakcie 

alebo predikcie. Takáto sieť lepšie vystihuje všetky trénovacie hodnoty pre nové neznáme 

avšak pravdepodobne bude zavádzať väčšiu mieru chýb do výsledkov. Je dôsledkom faktu, že 

model si pamätá príliš veľa konkrétnych vzorov, avšak není schopný hľadať ich spoločné rysy. 

Ukážka preučenia siete sa nachádza na obr. 14. Opačný jav (Underfitting) nastáva v prípade 

nedostatku konkrétnych trénovacích vzorov, kedy neni možné vystihnúť štruktúru skúmaného 

java a skonštruovať väzby umožňujúce abstrakciu. Overfittingu repspektíve Underfittingu je 

možné zabraniť pomocou využitia vrstvy DropOut. 

 

Obr. 14 Znázornenie preučenia siete. Priebeh zobrazený čiernou farbou reprezentuje 

správne naučený model, zelenej farby preučený model. (Overfitting). 
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DropOut. Vrstva DropOut patrí medzi najpopulárnejšiu regularizačnú techniku k zníženiu 

preučovania v modeloch hlbokého učenia, ktorá zaisťuje vytvorenie robustnejšieho modelu 

s vyššou presnosťou. V praxi to znamená, že funkcia náhodne odoberie prepojenia niektorých 

neurónov vrstvy, ktoré nebude v nasledujúcej epoche používať. Pri využití tejto techniky, každá 

epocha spracovania používa rozdielnu topológiu, čím zabezpečuje lepšie rozloženie váh.  

Pre dosiahnutie vytvorenia optimálneho modelu, ktorý dokáže čo najefektívnejšie 

vystihnúť skúmaný jav je dôležité dodržať odporúčaný počet vstupných dát pre jednotlivé 

triedy, a to minimálne 1000 prvkov (Warden  2017). Pri nízkom počte trénovacích dát, 

dochádza často k preučeniu siete. V takomto prípade je možné využiť dátovú augmentáciu pre 

zväčšenie trénovacej množiny. 

Data Augmentation. Dátová augmentácia predstavuje metódu umožňujúcu umelo zväčšiť 

veľkosť trénovacej množiny pridaním modifikovaných trénovacích dát.   Je založená na 

geometrických alebo farebných transformáciách vstupných dát, pomocou ktorých vytvára 

syntetické vstupy ku každému reálnemu vstupu. Na každý vstupný raster sa aplikuje 

transformácia (spravidla konformná), napríklad rotácia, posun v smere jednotlivých osi alebo 

zrkadlové preklopenie rastru, a následne takto upravené rastre vstupujú ihneď do trénovania 

siete. Účelom dátovej augmentácie v každej epoche procesu učenia je zabezpečiť na vstupe 

dáta, na ktorých sieť ešte nebola trénovaná. 

Loss Function. Porovnávanie predikcie neurónovej siete so správnym výsledkom, dostávame 

chybu, ktorú neurónová sieť predpovedala. Pre stanovenie veľkosti tejto chyby sa používa Loss 

Function merajúca rozdiel medzi vstupom a výstupom ( )y x a odhadovaným výstupom '( )y x

pre vstup x. V praxi existuje viacero variant pre jej výpočet, suma štvorcov rozdielu 

2

1

1
( , ) ( ) '( )

2

N

i i

i

C x w y x y x
N =

= − . 

V prípade klasifikovania prvkov do N tried môžeme použiť Categorical Cross Entropy, ktorú 

môžeme matematicky vyjadriť ako 

1

1
( , ) ( )l(n '( ))

N

i i

i

C x w y x y x
N =

=−  . 

Trénovanie neurónovej siete s využitím metódy riadeného učenia môže využívať dva procesy, 

označované ako dopredná a spätná propagácia.. Obe stručne popíšeme v nasledujúcich 

kapitolách. 
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Forward Propagation. Dopredná propagácia je postup, pri ktorom opakovane v každom 

neuróne počítame hodnotu aktivačnej funkcie f(x,w). V priebehu tohto procesu dochádza 

k načítaniu vstupných dát prvou vrstvou, a následným prechodom celej neurónovej siete po 

poslednú záverečnú vrstvu. Sila jednotlivých spojení neurónov pri prvom prechode siete je 

určovaná spravidla náhodne, výsledok záverečnej vrstvy je označení ako predikcia.  

Back Propagation. Spätná propagácia je proces, ktorý minimalizuje veľkosť stratovej funkcie 

pri nasledujúcej doprednej propagácií, pomocou úprav váh vnútri neurónovej siete. Pre tento 

účel potrebujeme poznať deriváciu ( , )f x w  v konkrétnom bode. Spravidla sa pre 

minimalizáciu používa metóda spádových smerov na vyhľadávanie smeru najrýchlejšieho 

klesania funkcie (tj. gradientu) a definovania jej globálneho minima (Heaton, 2019). Medzi 

najznámejšie optimalizátory patria SGD, Adam, RMSprop (Kingma, Ba 2015). Hodnota 

parametrov sa následne posunie v opačnom smere, ako je gradient. 

 

4.4 Základné modely neurónových sieti 

Najprv prevedieme stručnú klasifikáciu jednotlivých typov sieti. Podľa spôsobu šírenia 

informácii medzi neurónmi delíme siete do dvoch kategórií, a to na : 

• siete s doprednym šírením (Feed Forward), 

• rekurentné siete (Recurrent). 

 

Druhé kritérium predstavuje počet vrstiev, podľa neho delíme siete do dvoch kategórií: 

• jednovrstvové siete, 

• viacvrstvové siete. 

Do prvej kategórie patria Kohonenové alebo Hopfieldové siete, do druhej kategórie 

napríklad perceptron alebo siete využívajúce doprednú/ spätnú propagáciu. Tretie, a vyššie 

popísané kritérium predstavuje spôsob učenia (supervised / unsupervised) a štýl učenia. Váhy 

v jednotlivých neurónoch môžu byť nastavené náhodne (stochasticky) alebo je možné použiť 

nedeterministický prístup (spätná propagácia). Ďalšie podrobnosti o niektorých často 

používaných modeloch môžeme nájsť v nasledujúcich kapitolách. 
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4.4.1 Perceptron 

Perceptron je jednovrstvová neurónová sieť, ktorú tvoria vstupné dáta, váhy, vážený 

súčet vstupov a aktivačná funkcia. Využíva sa pri riadenom učení siete binárnej klasifikácie, 

pričom tieto binárne klasifikátory rozhodujú o tom, či vstup predstavovaný skupinou vektorov, 

patrí do konkrétnej triedy.  

Proces začína prijatím všetkých vstupných hodnôt a vynásobením ich váhami, 

reprezentujúce silu daného uzla, následne pre každý neurón prebieha výpočet vzťahu (4.2) . 

Keďže perceptron je najjednoduchší model, takže dokáže riešiť len lineárne osobité  

problémy, pri ktorých je možné vstupné dáta rozdeliť lineárnou funkciou,  a nedokáže riešiť 

zložitejšie nelineárne situácie. Typickým lineárnym problémom sú jednoduché logické funkcie 

AND alebo OR, avšak napríklad zložitejšiu nelineárnu funkciu XOR nedokáže spracovať. Na 

tieto zložitejšie funkcie sa používajú viacvrstvové neurónové siete. Na nasledujúcom obr. 15 sa 

nachádza ukážka perceptronu. 

 

 

Obr. 15 Ukážka perceptronu (Elladeniya, 2016). 

 

4.4.2 Rekurentné siete 

Rekurentné neurónové siete patria do skupiny umelých neurónových sieti, a sú 

odvodené z dopredných neurónových sieti. Spojenia medzi jednotlivými neurónmi siete 

vytvárajú usmernený graf pozdĺž časovej postupnosti, čo dokáže predikovať dynamické 

správanie v čase. Pri spracovaní siete využívajú svoju vnútornú pamäť na spracovanie určitých 

sekvencii vstupov s rôznou dĺžkou, preto sa najčastejšie používajú pri rozpoznávaní reči alebo 

rukopisu a taktiež riešení regresných úloh. Názorná ukážka rekurentnej siete sa nachádza na 

obr. 16. 

https://chamilelladeniya.wordpress.com/author/chamil91/
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Obr. 16 Ukážka rekurentnej siete (Roell,. 2017). 

 

Sieť sa delí na konečne a nekonečné impulzne opakovacie siete, ktoré môžu ukladať 

ďalšie stavy spracovania. Konečna impulzná opakujúca sieť je vlastne usmernený acyklický 

graf a môže rozvinúť alebo nahradiť doprednú neurónovú sieť. Naopak nekonečná impulzná 

opakujúca sieť je tvorená usmerneným cyklickým grafom. 

 

4.4.3 Viacvrstvové neurónové siete  

Viacvrstvové neurónové siete sa odlišujú od jednoduchých základných modelov (ako 

napríklad perceptron popísaný v kapitole 4.4.1) počtom jednotlivých vrstiev avšak neexistuje 

exaktné vyjadrenie počtu vrstiev v týchto sieťach. Spájaním jednotlivých vrstiev za sebou 

vzniká robustnejší model na riešenie komplexnejších úloh, ktoré jednovrstvové siete nie sú 

schopné riešiť. Využívajú sa pri riešení problémov s klasifikáciou do viacerých tried alebo 

skúmaní zložitejších nelineárnych javov (napríklad nelineárnu separabilitu). 

Viacvrstvové neurónové siete sa nazývajú taktiež ako hlboké neurónové siete (Deep Networks). 

Obsahujú viditeľne vrstvy, a to vstupnú a výstupnú vrstvu, a skryté vrstvy, ktoré môžu tvoriť 

napríklad konvolučné, aktivačné a ďalšie vrstvy pre lepšiu interpretáciu skúmaného javu. Na 

obr. 17. je zobrazený rozdiel počtu vrstiev v jednoduchých a viacvrstvových sieťach. 
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Obr. 17 Rozdiel jednotlivých vrstiev jednoduchých a viacvrstvových neurónových sieti. 

(Williams 2018). 

 

Vstupná vrstva neurónovej siete ma za úlohu prebrať vstupné dáta a predať ich 

nasledujúcej skrytej vrstve pomocou spojení jednotlivých neurónov, a však bez použitia 

aktivačnej funkcie a jednotlivých váh. Nasledujúce skryté vrstvy siete implementujú samotné 

riešenie siete a vytvárajú abstrakciu na základe ktorej bude naučená sieť klasifikovať. Tieto 

vrstvy sa v rôznych typoch sieťach a potreby vystihnutia skúmaného problému, ktorý je 

prevažne nejasného charakteru, môžu rôzne kombinovať a prepájať medzi sebou aby vznikol 

optimálny model. Odvodené základné vrstvy od perceptronu, ktoré využívajú aktivačnú 

funkciu z predchádzajúcich vrstiev. Posledná vrstva týchto sieti je výstupná vrstva , ktorá na 

rozdiel od vstupnej vrstvy obsahuje váhy aj aktivačnú funkciu, a poskytuje konečný výsledok 

zo skrytých vrstiev. 

 

4.5  Konvolučné neurónové siete 

Konvolučné neurónové siete (Convolution Neural Networks), označované ako CNN, sú 

založene na doprednej propagácií využívajúcej viacero skrytých vrstiev. Tento koncept je 

vytvorený na základe biologickej funkcii mozgu mačky, kde zrakové centrum reagovalo na 

niektoré vybrané tvary rovnakými skupinami neurónov (Hubel, Wiesel, 1962).  Konvolučné 

siete sa zameriavajú na spracovanie dát usporiadané v pravidelnej mriežke, ako je digitálny 

obraz alebo počítačové videnie. Cieľom konvolučných neurónových sietí, je vytvoriť takú sieť, 

ktorú bude efektívne reagovať na zmeny v obraze.   
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Najčastejšie sa využívajú pre rozpoznávanie obrázkov, video analýzach, spracovanie 

jazyka, detekciu anomálií, objavovanie liekov a rôznych ďalších aplikácie. Medzi 

najrozšírenejšie konvolučné neurónové siete, ktoré sú kľúčové pri vytváraní algoritmov, patrí 

LeNet, AlexNet, VGGNet, GoogleNet a ResNet.   

Neocognitron. Je považaný za prvý model konvolučných neurónových sieti, spracovaný 

v počítačovom prostredí, navrhnutý K. Fukushimom (Fukushima, 1980). Tento model vytvoril 

základ pre súčasne používané neurónové siete. Sieť bola pozostávala s neurónov podobným 

jednoduchým ako aj komplexnejším kortíkálnym bunkám. Štruktúra tejto siete je zobrazená na 

obr. 18. 

 

Obr. 18 Štruktúra konvolučnej siete Neocognitron (Aki, 2017). 

Konvolučné vrstvy (Convolutional Layers) tvoria základný stavebný prvok 

konvolučných neurónových sieti, a zároveň sú podľa nich pomenované tieto siete. Okrem 

týchto vrstiev siete obsahujú aj množstvo ďalších typov vrstiev. K nim patria napríklad 

nelineárne vrstvy a vrstvy slúžiace na prevzorkovanie označované ako Pooling. Pretože práve 

konvolučné siete sú používane pre automatické rozpoznávanie terénnych tvarov, pozrieme sa 

na túto problematiku podrobnejšie. 

Convolutional Layer. Ako bolo spomenuté vyššie je táto vrstva považovaná za základný prvok 

konvolučnej neurónovej siete. Každá CNN sieť musí obsahovať aspoň jednu takúto vrstvu. 

Zloženie vrstvy pozostáva z  kernelových filtrov s rôznou veľkosťou, ktoré sú schopné 

detekovať hrany vo vstupných dátach. Všetky prvky tejto vrstvy pracujú len s malou oblasťou 

z predchádzajúcej vrstvy, kde táto oblasť sa označuje ako Receptive Field. Pre každý filter vo 

vrstve sa prevádza konvolúcia, ktorá ma za úlohu vytvoriť výstup obsahujúci vygenerované 

mapy jednotlivých hrán. 2D konvolúciu môžeme matematicky vyjadriť pomocou vzťahu 
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( ) ( ) , ,  ( , )* ( , ) *
m m

i m j m

f x y x y f xh i y j c i j
=− =−

= − −  , 

kde f označuje funkciu obrazu, h označuje funkciu konvolučného filtra, a indexy i, j definujú 

pozíciu pixelu voči okoliu. Vrstva využíva riedke prepojenie len s malými oblasťami 

a zdieľanie parametrov s ostatnými naväzujúcimi vrstvami, čo zabezpečuje nižšiu výpočtovú 

náročnosť a potrebu menšieho množstva parametrov. V konvolučných neurónových sieťach sú 

za parametre považované jednotlivé využívane filtre aplikované na vstupné dáta. Na základe 

tejto vlastnosti model dovoľuje používať rovnaké parametre na rôznych miestach v sieti, kde 

pri bežných neurónových sieťach sa používa parameter len raz. Na obr. 19 sa nachádza názorná 

ukážka konvolučnej vrstvy. 

 

Obr. 19 Ukážka konvolučnej vrstvy v hlbokej konvolučnej sieti (Yakura, 2018). 

 

Pooling. Táto vrstva ma za úlohu zmenšiť rozlíšenie výstupných digitálnych obrazov 

z konvolučných vrstiev, pričom dochádza k zníženiu jednotlivých váh, ktoré musí CNN 

upraviť, a zníženiu počtu parametrov siete. Týmto procesom sa zo vstupných dát odfiltrujú 

nepodstatné detaily a ponechajú sa len dôležité informácie pre ďalšie spracovanie. Výhodou 

tejto vrstvy je zrýchlenie procesu učenia, a zabráneniu preučeniu siete. Existujú dva možné 

prístupy, a to: 

• Maximum Polling, 

• Average Pooling. 
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Maximum Pooling. Vrstva využíva prechádzanie obrazu pomocou definovaného filtra ako 

u konvolúcie, avšak nepracuje so všetkými hodnotami. Do výsledku berie len najväčšiu 

hodnotu z prechádzajúceho filtra a ostatné sa zanedbajú, viď obr. 20.  

 

Obr. 20 Ukážka funkcie max pooling (Nielsen, 2018). 

Average Pooling funguje na obdobnom princípe ako Maximum Pooling, avšak nepracuje s 

najväčšou hodnotou ale vytvorí z hodnôt filtra priemernú hodnotu, ktorá je následne 

spracovávaná.  

Nelineárna vrstva. Vrstva je tvorená neurónmi a jej hlavnou funkciou je zavádzať do siete 

nelinearitu. Preto samotné konvolučné vrstvy využivajúce lineárne prístupy musia byť 

kombinované s nelineárnymi vrstvami. Nelineárne vrstvy vznikajú aplikovaním aktivačných 

funkcií, popísanych v kapitole 4.2. Aktivačná funkcia kontroluje splnenie podmienky, či 

prichádzajúca hodnota je väčšia ako určená kritická hodnota. V prípade odstránenia alebo 

nepoužitia tejto funkcie v neurónovej sieti, by sa sieť následne upravila na jednoduchú lineárnu 

operáciu a nebolo by schopná sa učiť zložité úlohy, a tým pádom by nebola schopná rozpoznať 

obraz. 

 

4.6 Architektúra vybraných neurónových sieti 

V tejto kapitole sú opísane najznámejšie architektúry neurónových sieti, ktorých 

základne koncepty sa v súčasnosti využívajú pre vytváranie nových neurónových sieti. 

Následne si približíme architektúry sieti LeNet-5, AlexNet, ResNet a GoogleNet. 

LeNet-5. Táto sieť sa považuje za prvú modernú architektúru konvolučných neurónových sieti, 

ktorú navrhol tím Yanna LeCuna, je dodnes považovaná za základ návrhu týchto sieti (Lecun, 

1998).  Táto sieť klasifikovala ručne písané číslice s využitím BP algoritmu a bola tvorená 
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vstupnou a výstupnou vrstvou a 7 skrytými vrstvami. Architektúra tejto site je zobrazená na 

obr. 21 . 

 

 

Obr. 21 Architektúra siete LeNet-5 (LeCun, 1998). 

 

AlexNet. Táto architektúra siete vyvinutá  Alexom Krizhevskym, predstavuje hlbší model 

CNN, ktorá sa označuje za prelom v strojovom učení, počítačovom videní a klasifikáciách. 

Oproti sieti LeNet-5 používa kombináciu viacerých filtrov vo vrstvách, a využitím ReLU 

aktivačnej funkcie neurónov, ktorá urýchľovala proces učenia oproti sieťam s využitím funkcie 

tanh. Architektúra tejto siete je zobrazená na obr. 22. 

 

 

Obr. 22 Architektúra siete AlexNet (Llamas, 2017). 

 

ResNet. Kaimingem He et. al. vytvoril architektúru siete ResNet (Residual Neural Network), 

ktorá je založená na preskakovaní jednotlivých spojov neurónov alebo niektorých vrstiev, čím 
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efektívne zjednodušuje sieť s väčším počtom vrstiev. Na začiatku trénovania používa menej 

vrstiev, avšak počas celého procesu postupne vynechané vrstvy obnovuje a pridáva do siete. 

GoogleNet. Táto sieť ma nižšiu výpočtovú náročnosť ako väčšina konvolučných neurónových 

sieti, kvôli modulom (Inception) výrazne znižujúcim počet potrebných vstupných parametre 

siete.  Moduly sú zložene s niekoľkých konvolučných vrstiev, ktoré sú pripojené do jedného 

toku.  Tieto kovnvolučné vrstvy sú založene na troch veľkostiach konvolúcie, a to s filtrami 

1x1, čo je najjednoduchšia a náročnejšími 3x3 respektíve 5x5. Architektúru tvorí 22 vrstiev čo 

je výrazne viac ako vyššie spomenuté, a vytvoril ju Christian Szegedy et. al. (Szegedy, 2015). 

4.7 Metódy hodnotenia klasifikácie 

Najpoužívanejšou metrikou na hodnotenie klasifikácie v oblasti hlbokého učenia je 

matica zhody (Confussion Matrix), v niektorých prípadoch taktiež označovaná ako matica 

chýb. Jedná sa o špecifický druh kontingenčnej tabuľky s dvoma rozmermi, pričom jedná trieda 

predstavuje skutočné hodnoty a druha trieda predstavuje predpokladané hodnoty.  Každý 

riadok matice definuje inštanciu v predikovanej triede a každý stĺpec  definuje inštanciu 

v skutočnej triede, pričom správne predikcie sa nachádzajú na diagonále tejto matice. Pri 

použití binárnej klasifikácie môžu celkovo nastať štyri situácie. 

1. Situácia TP (True Positive) definuje počet správne klasifikovaných pozitívnych 

hodnôt modelu. 

2. Situácia TN (True Negative) definuje počet správne klasifikovaných negatívnych 

hodnôt modelu.  

3. Situácia FP (False Positive) definuje počet falošne klasifikovaných pozitívnych 

hodnôt modelu.  

4. Situácia FN (False Negative) definuje počet falošne klasifikovaných negatívnych 

hodnôt modelu.  

V našom klasifikačnom modely budeme používať dve triedy odpovedajúce detekovaným 

tvarom, a to kopu a údolie. Odpovedajúca Confussion matrix je uvedená v tab. 2. 
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Skutočné triedy 

 kopa údolie 

Klasifikované 

triedy 

kopa TP FP 

údolie FN TN 

Tabuľka 2 Ukážka Confussion matrix pre klasifikáciu dvoch terénnych tvarov. 

 

Z takto zostavenej matice zhody môžeme vyjadriť niekoľko charakteristík, ktoré 

popisujú presnosť klasifikácie. Prehľad najdôležitejších charakteristík je uvedený 

v nasledujúcich odstavcoch. 

Celková presnosť (Accuracy). Celkovú presnosť definuje pomer správne predpovedaných 

prvkov k celkovému počtu všetkých prvkov, čo môžeme vyjadriť ako 

TP TN
ACC

TP TN FP FN

+
=

+ + +
. 

Táto presnosť sa však využíva v prípade, ak všetky klasifikované triedy obsahuje približne 

rovnaký počet vstupných prvkov. 

 

Spracovateľská presnosť (Positive Predicted Value). Vyjadruje presnosť klasifikácie 

jednotlivých tried, a ovplyvňuje ju len počet pozitívne predikovaných prvkov. V prípade 

klasifikácie viacerých tried sa jedná o pomer správne predikovaných prvkov triedy k všetkým 

prvkom predikovaných ako táto trieda. Matematicky ju môžeme vyjadriť ako 

TP
PPV

TP FP
=

+
. 

Užívateľská presnosť (True Positive Rate, reps. Recall). Vyjadruje presnosť klasifikácie 

jednotlivých tried, a ovplyvňuje ju taktiež len počet pozitívne predikovaných prvkov. Avšak pri 

klasifikácií viacerých tried sa jedná o pomer správne klasifikovaných  prvkov triedy k všetkým 

prvkom, ktoré mali byť klasifikované do danej tried a môžeme ju vyjadriť ako 

 
TP

TPR
TP FN

=
+

. 
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F-score. Definuje výkonnosť klasifikátorov jednotlivých tried pomocou kombinácie 

spracovateľskej a užívateľskej presnosti jednou hodnotou. F-score môžeme vyjadriť pomocou 

vzorca  

1 2
PPV TPR

F
PPV TPR


=

+
. 

Tieto charakteristiky budú následné spočítané pre obe fázy algoritmu, ako pre hrubú 

segmentácii, tak aj pre nasledujúcu klasifikáciu s využitím hlbokých neurónových sieti. 
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5 Metodika rozpoznávanie terénnych tvarov  

Cieľom tejto kapitoly práce je predstaviť navrhnutú metódu pre rozpoznávanie dvoch 

terénnych prvkov s konvexným a konkávnym tvarom, tj. údolia a kopy. Metoda využíva 

kombináciu geometrických charakteristík týchto tvarov pre hrubú segmentáciu a strojové 

učenie pre ich detailnú identifikáciu. Ako celok je deterministická, vyžaduje však 

predspracovanie dát zahrňujúcu konverziu vstupných dát na rastrovú reprezentáciu, pre 

vytvorenie kartografickej reprezentácie pre jednotlivé fragmenty terénu a trénovacej fázy.  

Integrácia všetkých častí zlučuje výhody aj nevýhody oboch stratégií. V tejto súvislosti je 

dôležité spomenúť menšiu univerzálnosť riešení, ktoré sa prejavujú v závislosti na konkrétnych 

typoch vstupných dát, a obmedzení možnosti konfigurácie vstupných parametrov  

Usporiadanie tejto kapitoly je nasledovné. Všeobecný popis metodiky nájdeme 

v kapitole 5.1,  prehľad základných pojmov v podkapitole 5.2. Stanovenie Moorovho okolia je 

popísane v podkapitole 5.3. Nasledujúca podkapitola 5.4 sa zaoberá predspracovaním dát a ich 

vizualizáciou. Vytvorenie a jednotlivé požiadavky na vytváranie trénovacích množín sa 

nachádza v podkapitole 5.5.  Podkapitola 5.6 sa venuje hrubej segmentácií hľadaných terénnych 

tvarov, nasledujúca podkapitola 5.7 sa zaoberá hodnotením hrubej segmentácie. Kapitola 5.8 

sa venuje samostatnej klasifikácií pomocou konvolučných neurónových sieti. Nasledujúca 

kapitola 5.9 popisuje jednotlivé klasifikované triedy pomocou CNN. Podkapitola 5.10 sa 

zaoberá hodnotením klasifikácie pomocou CNN a kapitola 5.11 celkovým hodnotením hrubej 

segmentácie a klasifikácie.  

 

5.1 Všeobecný popis navrhnutej metódy 

Táto kapitola opisuje vlastnú metodiku práce vo všeobecnej forme. Je navrhnutá tak, 

aby bola použiteľná pre všeobecný typ vstupných dát, či sa jedná o rastrové či vektorové 

územia. Cieľom je identifikovať tieto dva terénne tvary v mapových podkladoch, pre ktoré je 

táto úloha relevantná, typicky topografických či všeobecne zemepisných mapách veľkých a 

stredných mierok. Závislosť na mierke je možne viac či menej potlačiť vhodnou voľbou 

vstupných parametrov, najmä výškovej citlivosti a veľkosti okolia, na ktorom bude terénny tvar 

lokalizovaný. Vlastná metóda je tvorená 3 fázami 
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1. Trénovacia fáza 

Prvú časť predstavuje učiaca fáza založeá na metóde Deep Learningu, ktorá je 

aplikovaná na manuálne vytvorené vstupné dáta. Cieľom je naučiť neurónovú 

sieť rozpoznať konkrétne terénne tvary z ručne vytvorených vzorov. Podrobnosti 

nájdeme v kapitole 5.5.  

 

2. Hrubá segmentácia terénneho reliéfu 

Nasleduje pred-segmentácia terénnych prvkov reliéfu, ktorá predstavuje hrubé 

rozdelenie terénu na menšie časti, v ktorých by sa hľadané terénne tvary mohli 

vyskytovať. Podrobnosti sú opísane v kapitole 5.6. 

 

 

3. Klasifikácia metódou strojového učenia 

Na základe trénovacej fázy sú na hrubé segmentované dáta aplikované metódy 

strojového učenia, konkrétne Deep learningu,a to s využitím konvolučných 

neurónových sieti. Podrobnosti nájdeme v kapitole 5.8.  

 

Vstupné dáta terénu sú pre účely strojového učenia konvertované do vhodnej 

kartografickej reprezentácie, o ktorej si myslíme že by mohla byť metódami strojového učenia 

dobre rozpoznateľná. V praxi bola použitá metóda farebnej hypsometrie a vrstevníc, kde 

vstupne dáta boli konvertované do šedo tonovej reprezentácie. Podrobnejšie sa touto 

problematikou zaoberá kapitola 5.4.  

 

5.2 Základne pojmy 

Ako už bolo spomenuté vyššie, vstupné dáta, s ktorými navrhnutá metóda pracuje, sú vo 

forme rastrov. Následne sú uvedené dôležite pojmy, s ktorými sa pri riešení jednotlivých fáz 

stretneme. 

Segmentácia rastru, ktorý predstavuje n-rozmerné pole respektíve maticu bodov o 

veľkosti n x m, je založená na porovnávaní okolia susedných bodov okolia s polomerom r 

vzhľadom k porovnávanému pixelu so súradnicami [i, j]. Každý pixel okolia nesie inú alebo 

podobnú informáciu ako sledovaný pixel na základe čoho je možné definovať splnenie určitých 
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podmienok skúmaného bodu a klasifikovať vybraný pixel do niektorej kategórie. Na obr. 23 sa 

nachádza pixel so súradnicami [i, j] a jeho okolie o polomere r = 1 tvorené 8 pixelmi. 

 

Obr. 23 Pixel so súradnicami [i, j] a jeho okolie. 

 

Pixelová konektivita. Pixelová konektivita definuje spôsob akým sa pixely v 2-

dimenzionálnom obrazoch vzťahujú k ich susedom. V dvoj rozmernom priestore môže byť 

najčastejšie definované 4 alebo 8 pixelové okolie, existujú však aj trojuholníkové či 

šesťuholníkové okolia.  

Von Neumannove okolie. Skúmaný pixel sa dotýka štyroch susediacich pozdĺž jeho hrán, 

ktoré sú spájané vodorovne a zvisle. Vo von Neumannovom okolí  

 0 0 0 0( , ) 1nN x y x x y y= − + − = , 

má každý pixel so súradnicami [x0, y0] štyroch susedov a predstavuje také body, ktorých 

Manhattanská metrika je rovná 1. 

Moorovo okolie. V prípade 8-pixelovej konektivity, sa stredový skúmaný pixel pripája na 

susediace pixely v prípade dotyku jedného z okrajov hrán alebo rohov, ktoré sú spájane 

vodorovne, zvisle a uhlopriečne. Pre každy pixel so súradnicami [x0, y0] predstavuje body pre 

ktoré platí  

 0 0 0 0( , ) 1, 1mN x y x x y y= −  −  . 

Jedná sa zrejme o najčastejšie používane okolie bodu v informatike. 
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Oba okolia sú znázornené na obr. 24. V praxi však budeme potrebovať väčšie okolie, než ktoré 

je tvorené iba susednými pixelmi a ma polomer r = 1.  

 

 

Obr. 24 Znázornenie 4-pixelového a 8-pixelového pripojenia blízkeho okolia. 

 

Von Neumannovo okolie s polomerom r. Von Neumannovo okolie pixelu so súradnicami [x0, 

y0] a polomerom r má tvar kosoštvorca, a môžeme ho vyjadriť ako  

 0 0 0 0( , )r
nN x y x x y y r= − + −  . 

Celkový počet pixelov, ktoré ho tvoria, je možné vypočítať zo vzťahu 

2 ( 1) 1n r r= + + . 

Predstavuje také okolie bodu, kde jeho Manhattenská metrika je rovná hodnote r, viď obr. 25. 

V diplomovej práci nebudeme pre hrubú segmentáciu terénu používať cele von Neumannovo 

okolie, ale iba jeho niektoré hraničné pixely s polomerom r. 

Moorove okolie s polomerom r. Predstavuje okolie pixelu o súradniciach [x0, y0] štvorcového 

tvaru definované ako  

 0 0 0 0( , ) ,r
nN x y x x r y y r= −  −  , 

kde r je polomer okolia. Celkový počet pixelov, ktoré ho môžu tvoriť, je znázornené na obr 

č.28 a môžeme ho vyjadriť pomocou vzťahu 

2(2 1)n r= + , 

V diplomovej práci nebudeme pre hrubú segmentáciu terénu používať celé Moorové okolie, ale 

iba jeho niektoré hraničné pixely s polomerom r. 
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Hranica Moorovho okolia. Hranicu Moorovho okolia s polomerom r  

0 0 0 0( , ) ( , )r r
m mH x y N x y= , 

predstavujú takú množinu pixelov, pre ktorú platí  

 0 0 0 0( , ) | | ,| |r
mH x y x x r y y r= − = − = . 

Jedná sa o všetky hraničné pixely Moorovho okolia s polomerom r, tvoriace hranicu štvorca. 

Alternatívne môžeme hranicu Moorovho okolia chápať ako všetkých susedov pixelu 

s polomerom, respektíve vzdialenosťou, r. Môžu sa taktiež označovať ako susedia r-tého rádu. 

Ako bolo spomenuté vyššie, v praxi budeme používať iba niektoré pixely z tohto okolia. Pre 

štyri rohové pixely 0 0( , ),r
mR x y hranice Moorovho okolia, kde 

r r
m mR H , pre H platí 

   0 0 0 0 0 0( , ) | | | | | | | | 2r
mH x y x x r y y r x x y y r= − =  − = = − + − = . 

 

Obr. 25 Znázornenie von Neumannovho a Moorovho okolia s polomerom r skúmaného pixela. 

 

5.3 Stanovenie veľkosti Moorovho okolia 

Táto kapitola sa venuje všeobecnému stanoveniu optimálnej veľkosti okolia 

detekovaných terénnych tvarov pomocou Moorovho a von Neumannovho okolia, ktorá je 

závislá na mierkovom čísle mapy. Priemerná hraničná veľkosť týchto tvarov (kopy a údolí) je 

veľmi ťažko  definovateľná, v praxi sa pohybuje v rádoch desiatok metrov až kilometrov 

(údolie potoka vs údolie rieky).  
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Pre stanovenie optimálnej veľkosti okolia v prípade kopy využijeme zjednodušený model kopy 

kruhového pôdorysu s priemerom d. Podobne budeme predpokladať ideálne údolie v tvare 

písmena U s rovnako vysokými hranami, a jeho šírku označíme d. 

 

Mierkové číslo mapy. Udáva číselný údaj určujúci, koľko dĺžkových jednotiek zobrazených 

na referenčnej ploche zodpovedá jednej jednotke dĺžky na mape, môžeme ho vyjadriť pomerom 

s
M

S
= , 

kde s je skutočná dĺžka na referenčnej ploche k S neskreslenej dĺžke v mape. 

  

Veľkosť pixelu. Veľkosť pixelu v rastri môžeme vyjadriť ako pomer 

1" 25.4

1000
p
DPI DPI

= = , 

počtu pixelov na jeden palec (1” = 25.4mm). Pre bežné rastre vzniknuté skenovaním sa hodnota 

p pohybuje v rádoch desatín mm. 

 

Skutočná veľkosť pixelu. Definuje veľkosť skutočného územia, ktoré reprezentuje jeden 

pixel. Táto veľkosť p
s
 je závislá na mierkovom čísle mapy, kde platí 

p pM
s
= . 

Pri známej veľkosti pixelu, požadovanej veľkosti terénneho tvaru d a mierkového čísla mapy 

M, môžeme polomer r oboch okolí určiť zo vzťahu  

2 2s

d d
r

p pM
= = . 

Pri predpokladanej veľkosti pixelu v radoch p
s
= 10 – 20m by sa hodnoty veľkosti polomeru 

okolia r pohybovali v radoch jednotiek až desiatok pixelov. 
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5.4 Predspracovanie dát 

Prvý krok navrhovanej metodiky predstavuje predspracovanie dát. Ako bolo uvedené 

v kapitole 5.1, algoritmus je schopný pracovať s vektorovými aj rastrovými dátami, 

optimalizovaný je však pre rastrové dáta. Pokiaľ sú na vstupe vektorové dáta, je nutné vykonať 

ich konverziu na rastrovú reprezentáciu, vhodnou interpolačnou funkciou, pričom veľkosť 

pixela stanovíme podľa mierkového čísla mapy. Pre zvolený typ analýzy a používane mapové 

podklady volíme veľkosť pixelu p
s
 spravidla v rádoch jednotiek metrov. 

 Nad takto vytvoreným datasetom je potrebné skonštruovať pomocné kartografické 

reprezentácie. Prvá predstavuje farebnú hypsometriu, druhá reprezemtácia prostredníctvom 

vrstevníc. 

Farebná hypsometria. Táto reprezentácia využíva na definovanie výškových pomerov 

farebnú stupnicu, ktorá pre lepšie vyjadrenie terénu môže byť doplnená tieňovaním alebo 

šrafovaním. V tejto práci využívame Sydowovu-Wagnerovú stupnicu, ktorá využíva škálu 

farieb od modrozelenej až po hnedočervenú, v tejto postupnosti od nížin, reprezentované 

modrozelenou farbou, až k výšinám reprezentované hnedočervenou farbou. 

Kopa reprezentovaná hypsometriou s využitím tejto stupnice ma výrazný sférický 

pôdorys s postupným nárastom výšky od úpätia k vrcholu, ktorý sa prejavuje postupnom 

zmenou farebného odtieňu vo všetkých smeroch, od zelenej reprezentujúcej úpätie kopy až  

k hnedej farbe, reprezentujúcej vrchol kopy. Údolie v hypsometrickej reprezentácií ma výrazne 

pretiahnutý pôdorys s postupným klesaním výšky od hrany vrcholu k údolnici, ktorý sa 

prejavuje postupnou zmenou farebného odtieňu v dvoch smeroch, od hnedej farby, ktorá 

reprezentuje najvyššiu hranu až po zelenú farbu, reprezentujúcu údolnicu s najnižšou časťou 

terénneho prvku. Pre všetky trénovacie vzory je nutné, aby parametre hypsometrickej 

reprezentácie boli nastavené rovnako. Na rozdiel od vrstevnicovej reprezentácie hypsometrická 

reprezentácia popisuje územie spojité, každy z pixelov obsahuje informáciu o lokálnom 

priebehu terénu. Predpokladáme preto, že efektivita rozpoznania terénnych tvarov z tejto 

reprezentácie bude vyššia. 

Vrstevnicový reprezentácia. Táto kartografická reprezentácia na definovanie výškových 

pomerov využíva vrstevnicový model, ktorý je bežný najviac v topografických mapách. 

Vrstevnice tvoria izočiay spájajúce body s rovnakou nadmorskou výškou. V tejto reprezentácií 
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je dôležité aby vrstevnice všetkých terénnych tvarov, použitých pre trénovanie mali rovnaký 

krok, definujúci výškový rozdiel medzi nimi. 

Vrstevnicová reprezentácia kôp je typická uzavretými vrstevnicami, najčastejšie konvexného, 

ktorý môže byť sférický, eliptický alebo mierne nekonvexného tvaru s malými tvárovými 

odchýlkami. Vrstevnice na svahu kopy majú najčastejšie  konštantný rozostup. V prípade že 

ide o oblasť okolo úpätia alebo vrcholu sa interval znižuje. V oblasti úpätí sa ojedinele 

vyskytujú neuzatvorené alebo výrazne nekonvexné vrstevnice. V prípade údolí, vrstevnicová 

reprezentácia je typická otvorenými vrstevnicami konvexného i nekonvexného tvaru väčšinou 

v horských údoliach s komplikovaným priebehom. Vrstevnice na svahoch majú spravidla 

konštantný rozostup. V oblastiach hrany sa ich rozostup zväčšuje alebo zmenšuje, v blízkosti 

údolnice sa spravidla znižuje.  

 Na rozdiel od hypsometrickej reprezentácie popisujú vrstevnice územie diskrétne, 

predstavujú v podstate vodorovné rezy s konštantným rozostupom. Iba menšina pixelov nesie 

konkrétne informácie o lokálnom priebehu terénu. Predpokladáme preto, že efektivita 

rozpoznania terénnych tvarov z vrstevnicovej reprezentácie bude nižšia. 

 

5.5 Tvorba trénovacích vzorov 

Vstupné dáta pre trénovaciu fázu algoritmu musia spĺňať určite predpoklady a parametre 

pre následne spracovanie pomocou strojového učenia. Algoritmy strojového učenia vo 

všeobecnosti nedokážu pracovať s vektorovými dátami priamo, a to kvôli ich nehomogenite 

a neusporiadanosti, pričom je obťažné zabezpečiť aby tieto dáta mali rovnakú veľkosť a boli 

usporiadané v mriežke s rovnakými rozmermi. 

 V našom prípade sme použili vrstevnicovú kartografickú reprezentáciu v rastrovej 

forme, kde vrstevnice sú zobrazené pomocou hnedej farby  a hypsometrickej reprezentácie 

rastrov s využitím Sydowovej-Wagnerovej stupnice, popísané v predchádzajúcej kapitole. 

Tieto vstupne rastre pre trénovaciu množinu dát je nutné v prvom kroku konvertovať na šedo 

tónovú reprezentáciu. 

 Dôležitým faktorom pre spracovanie je nutnosť zabezpečiť homogenitu dát. Každý 

detekovaný prvok môže mať rôznu veľkosť a orientáciu voči svetovým stranám, čo v praxi 

znamená rôzna veľkosť a stočenie vstupného rastru, a je potrebné tieto dáta normalizovať. 
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Samotnú normalizáciu dát zabezpečuje algoritmus, ktorý upravuje invariantnosť dát voči 

veľkosti a stočení jednotlivých rastrov.  

Trénovacia množina – hypsometria. Prvý rastrový dataset je tvorený hypsometrickou 

reprezentáciou, ktorá je založená na zmene farebnej škály podľa meniacej sa nadmorskej výšky, 

pričom najvyššie body sú spravidla najtmavšie a body s najnižšou nadmorskou výškou sú 

najsvetlejšie. Pripomeňme, že kopa reprezentovaná hypsometriou má  spravidla výrazný 

sférický pôdorys s postupným nárastom výšky od úpätia k vrcholu, ktorý sa prejavuje 

postupnom zmenou farebného odtieňu vo všetkých smeroch. Údolie v hypsometrickej 

reprezentácií ma výrazne pretiahnutý pôdorys s postupným klesaním výšky od hrany vrcholu 

k údolnici, ktorý sa prejavuje postupnou zmenou farebnej škály prevažne v dvoch smeroch 

Trénovacia množina – vrstevnice. Druhý rastrový dataset je reprezentovaný vrstevnicami, 

kde rozostup jednotlivých vrstevníc je definovaný výškovým rozdielom. Pripomeňme, že tieto 

vrstevnice sú uzavreté, s kruhovitým, elipsovitým alebo mierne nepravidelným tvarom 

pôdorysu v prípade terénneho prvku - kopy. V tejto kartografickej reprezentácií sú údolia 

zväčša tvorené neuzatvorenými vrstevnicami konvexného alebo nekonvexného tvaru. 

Ukážky jednotlivých tvarov v oboch kartografických reprezentáciách nájdeme na obr. 

26.  Do oboch množín boli zahrnuté kopy a údolia rôznych tvarov, ktoré boli manuálne 

extrahované zo vstupných dát. Pozrime sa podrobnejšie na tento bod. 
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Obr. 26 Ukážka kopy a údolia v hypsometrickej a vrstevnicovej reprezentácii. 

 

Pred samotnou učiacou fázou algoritmu je nutné vytvoriť  trénovacie množiny dát pre 

typických zástupcov jednotlivých klasifikovaných kategórii, v našom prípade sa jedná o 2 

kategórie. Pre každú kategóriu bolo manuálne vybraných približne 120 vzorov pre každý 

rozpoznávaný prvok.  Jednotlivé zastupujúce vzory boli vyberané tak, aby reprezentovali čo 

najdôveryhodnejšie klasifikované tvary a ich vlastnosti, v samotných trénovacích množinách a 

neobsahovali sporné situácie ktoré sú uvedené v kapitole 3.3.   

Odporúčaný počet vstupných dát pre jednotlivé triedy je minimálne 1000 prvkov 

(Warden  2017), čo niekoľko násobne prevyšuje náš počet manuálne vybraných vzorov 

trénovacej množiny. Pre nedostatočný počet týchto vzorov sieť používa dátovú augmentáciu, 

ktorá využíva geometrické alebo farebné úpravy vstupných dát. V praxi to znamená, že na 

každý raster sa aplikuje geometrická transformácia, napríklad rotácia alebo zrkadlové 

preklopenie rastru, a následne takto upravené rastre vstupujú ihneď do trénovania siete. Účelom 

dátovej augmentácie v každej epoche procesu účenia CNN je zabezpečiť na vstupe dáta, na 
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ktorých sieť ešte nebola trénovaná. Z vyššie uvedených dôvodov sme pristúpili k augmentácií, 

počet trénovacích vzorov sa zvýšil zhruba o 1.5 rádu. 

Aby nedochádzalo k preučeniu (Overtraining) siete, bol využitý, tzv. validačný set dát 

jednotlivých kategórii, ktorý spĺňa rovnaké podmienky ako množina dát pre trénovaciu časť. 

 

5.6 Hrubá segmentácia reliéfu 

Táto podkapitola sa venuje hrubej segmentácií hľadaných terénnych tvarov, tj. kopy 

a údolia, z ic kartografických reprezentácií, využíva pritom niektoré pixely hranice Moorovho 

okolia s polomerom r. Táto fáza slúži k automatizovanému rozdelení terénu na menšie časti, tj. 

Jeho pred-segmentáciu na kopy a údolia. Cieľom je prevedenie potencionálneho pred výberu 

terénnych tvarov, na ktoré následne bude aplikované strojové učenie. 

Prvotný krok predstavuje stanovenie optimálnej veľkosti polomeru r tohto okolia, ako 

bolo popísané v kapitole 5.2 . Dôležitú rolu zohráva predpokladaná veľkosť terénneho tvaru d. 

Ako bolo uvedené vyššie, u kopy sa jedná o priemer alebo kratší rozmer v prípade že sa nejedná 

o kopu s kruhovým pôdorysom, u údolia o jeho dĺžku. 

Hrubá segmentácia na takto veľkom území r, kde stred je vo vrchole kopy a hranice 

v úpätí, nie je bezpečné, kvôli rôznorodosti jednotlivý tvarov. Pri použití polomeru r, je možné 

že hraničné body Moorovho okolia nebudú odpovedať hľadaným charakteristikám jednotlivých 

prvkov.Terénne prvky sa v blízkosti úpätia môžu spájať a tým pádom vznikajú nejasné 

ohraničenia, ktorých príklady sú popísane v kapitole 3.3. Pre elimináciu takýchto 

problematických miest terénnych tvarov je výhodnejšie použiť hodnotu polovičného alebo 

štvrtinového polomeru r okolí  

0.25 0.5

1 1
,

4 2
r r r r= = , 

ktorých ukážka je zobrazená na obr. 27.  

Problém nájdení optimálnej veľkosti nie je jednoduchý, vyššie uvedené vzťahy preto 

považujme iba za približné, príliš malé alebo veľké terénne tvary nemusia byť pri hrubej 

segmentácií rozpoznané. Alternatívne by šlo navrhnúť metódu založenú na adaptívne sa 

zmenšujúcim alebo zväčšujúcim  okolím bodu, v závislosti na terénnych charakteristikách. 
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V praxi sa podobný prístup používa napríklad pri simplexovej metóde. Táto problematika však 

v diplomovej práci nie je riešená. 

 

Obr. 27 Ukážka zmenšených polomerov r pre definovanie oboch okolí. 

 

5.6.1 Hrubá segmentácia kôp 

Pre približnú lokalizáciu týchto oblasti bola navrhnutá pred-segmentácia vstupných dát 

založená na troch fázach 

1. Detekcia lokálnych maxím v bodoch hranice Moorovho okolia. 

2. Preklopenie rastru. 

3. Eliminácia blízkych lokálnych maxím. 

Detekcia lokálnych maxím. Detekcia vrcholov kôp bola prevedená s využitím metódy 

detekcie lokálnych maxím vzhľadom k Moorovmu okoliu zvolenej veľkosti r. Predpokladáme, 

že v bode lokálneho maxima sa nachádza vrchol kopy. Pre nadmorskú výšku zi ľubovoľného 

pixelu [xi, yi] rastru platí  

( ),i i iz f x y= . 
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V tomto kroku porovnávame, či všetky pixely ležiace na hranici Moorovho okolia majú menšiu 

výšku než bod [x0, y0] generujúci toto okolie. 

0 0 0 0( , ) ( ( , )),r r
m mf x y f H x y x H   . 

Ukážka postupu pre hodnotu Moorovho okolia s polomerom r = 3 je zobrazená na obr. 28 

 

Obr. 28 Detekcia lokálnych maxím s využitím hranice Moorovho okolia s polomerom r = 3 

 

Pokiaľ v pixelu  0 0 0,p x y= lokálne maximum nájdeme, neznamená, že takýto bod je skutočne 

vrchol kopy. Je potrebné, aby sklon takéhoto terénneho tvaru bol dostatočný. Zavedieme preto 

pomocné kritérium definujúce lokálny sklon   medzi najvyšším pixelom ,j j jp x y =  , kde 

( , )j j jz f x y= na hranici Moorovho okolia s testovaným pixelom 

0 0

2
0

( , ) ( , )
tan j j

j

f x y f x y

p p


−

−
= , 

kde menovateľ predstavuje vzdialenosť dvoch pixelov. Pokiaľ 
max

>  , v hľadanom pixely sa 

nachádza vrchol kopy. V praxi môžeme použiť aj zjednodušenú variantu kritérií merajúceho 

absolútnu hodnotu výškového rozdielu 

0 0( , ) ( , )j jz f x y f x y = − . 
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Pokiaľ sa v hľadanom pixely zrejme nachádza vrchol kopy. Numerické hodnoty , z   budú 

diskutované v kapitole 6. Pre vstupné dáta tvorené SRTM modelom bola použitá hodnota 

max
3z m = . Ukážka detekovaného vrcholu kopy sa nachádza na obr. č. 29. 

 

Obr. 29 Detekovaný vrchol kopy 

Nevýhodou tejto metódy je fakt, že generuje veľa blízkych lokálnych maxím a počet vrcholov 

výrazne nadhodnocuje. 

Preklopenie rastru.  Následne sme z rastra vytvorili z pohľadu súradnice z inverzný raster, tj 

zmenili sme orientáciu osi z. Hodnota zi každého pixelu [xi, yi] rastru bola vynásobená hodnotou 

-1. Dôsledkom toho je, že z kôp nám v danú chvíľu vznikli údolia a z údolí vznikli kopy. 

Eliminácia blízkych lokálnych maxím. V tomto kroku bolo prevedené odstránenie blízkych 

lokálnych maxím. Na preklopený vzniknutý raster sme použili funkciu generujúcu údolnice. 

V danej situácií pri aplikovaní na inverzný raster tak došlo k vytvoreniu chrbátnic. Výstupom 

tohto kroku bol shapefile, ktorý obsahoval chrbátnice vo vektorovej reprezentácií. 

Na každom lokálnom maxime vygenerovanom v predchádzajúcom kroku bol vytvorený buffer 

predstavovaný kružnicou zadaného polomeru, ktorého hodnota je diskutovaná v kapitole 7. 

Ako bolo spomenuté vyššie metóda  generuje mnoho blízkych lokálnych maxím. Aby sme sa 

vyhli spracovaniu takýchto vrcholov kôp, sme využili euklidovskú vzdialenosť medzi 

jednotlivými lokálnymi maximami, ktoré boli prehlásene v predchádzajúcom kroku za vrchol 

kopy. Na základe menšej vzdialenosti ako je prahová hodnota, medzi jednotlivými 

porovnávanými bodmi, diskutovaná v kapitole 6, sme z dvojice skúmaných lokálnych maxím 

odobrali bod s nižšou nadmorskou výškou. V prípade ak existoval priesečník takto vytvoreného 

bufferu a chrbátnice, bolo dané lokálne maximum prehlásené ako vrchol kopy, viď obr. 30. 
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Obr. 30 Ukážka eliminácie vrcholov kôp  

 

Extrakcia rastrov. V ďalšom kroku boli rastre obsahujúce predpokladanú kopu, v okolí jeho 

globálneho maxima orezané na veľkosť 300 pixelov. Následne boli použité ako vstupné dáta 

pre klasifikáciu s využitím strojového učenia.  

 

5.6.2 Hrubá segmentácia údolí 

Pre približnú lokalizáciu údolia bola navrhnutá pred-segmentácia vstupných dát 

založená na dvoch fázach: 

1. Detekcia lokálnych miním v bodoch hranice Moorovho / von Neumannovho okolia. 

 

2. Eliminácia lokálnych miním. 

 Pre získanie oblasti s možným výskytom údolí z reálnych dát sme taktiež použili hrubú 

segmentáciu, kde výstupne rastre následne boli použité pre klasifikáciu pomocou deep learning. 

Pre vyhľadanie takýchto oblasti je segmentácia založená na vytvorení údolníc a nájdený 

lokálnych miním a následne vytvorením ich prieniku. Na rozdiel od predchádzajúcej metódy 

nebolo nutné preklopenie terénu.  Priblížme si opäť jednotlivé fázy předsegmentace. 

Detekcia lokálnych miním. Detekcia údolí bola prevedená s využitím metódy lokálnych 

miním vzhľadom k hranici Moorovho / von Neumannovho okolia zvoleného polomeru r. 

Predpokladáme, že v bode lokálneho minima leží bod údolnice.  
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Na rozdiel od kôp, u ktorých predpokladáme približný sféricky tvar, majú údolia určitý 

prevládajúci smer. Budeme rozlišovať 4 smery: horizontálny, vertikálny a dva diagonálne. Ako 

bolo spomenuté vyššie, nepracujeme preto s celou hranicou okolia bodu, ale iba s jeho 

podmnožinou. 

Vertikálny smer. Použitý pre údolie s prevládajúcim smerom sever-juh, predstavuje takú 

podmnožinu 
r

m
S  Moorovho okolia 

r

m
N , s polomerom r, pre ktorú platí 

 0 0 0 0( , ) ,r
mS x y x x r y y r= − = −  . 

Ukážku takejto podmnožiny pre hodnotu r = 3 nájdeme na obr. 31. Budem ju nazývať 

vertikálna maska. 

Horizontálny smer. Použitý pre údolie s prevládajúcim smerom západ východ, predstavuje 

takú podmnožinu 
r

m
S  Moorovho okolia 

r

m
N , s polomerom r, pre ktorú platí 

 0 0 0 0( , ) ,r
mS x y x x r y y r= −  − = . 

Budeme ju nazývať horizontálna maska. 

 

Obr. 31 Ukážka bodov Moorovho okolia pre vyhľadávanie lokálnych miním vo vertikálnom a 

horizontálnom smere 

Diagonálna maska. Používaná pre dominantné údolia v jednom z diagonálnych smeroch, tj. 

v smere severozápad – juhovýchod alebo severovýchod – juhozápad. Predstavuje takú 

podmnožinu 
r

n
S  von Neumannovho okolia 

r

n
N , s polomerom r, pre ktorú platí 
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 0 0 0 0 0 0 0 0( , ) ,r
nS x y x x y x r x x y x x x y x= − + − =         

ktorej body ležia v I. a III. kvadrante. Ukážka takej podmnožiny pre hodnotu r = 3 nájdeme na 

obr. 32. Budeme ju označovať ako diagonálnu masku v smere severozápad – juhovýchod. 

Diagonálna maska v smere severovýchod – juhozápad budeme označovať podmnožinou 
r

n
S  

von Neumannovho okolia 
r

n
N , s polomerom r, pre ktorú platí   

 0 0 0 0 0 0 0 0( , ) ,r
nS x y x x y x r x x y x x x y x= − + − =        , 

ktorej body ležia v II. a IV. kvadrante. Ukážka diagonálnych bodov von Neumanovho okolia 

sa nachádza na obr. 32. 

 

Obr. 32 Ukážka podmnožiny bodov von Neumannovho okolia pre vyhľadávanie lokálnych 

miním v severovýchod – juhozápad a smere severozápad-juhovýchod. 

 

Ako alternatívu pre detekovanie údolia v jednom z diagonálnych smeroch, tj. v smere 

severozápad – juhovýchod alebo severovýchod – juhozápad, je možné použiť podmnožinu 

bodov Moorovho okolia. Pre takúto podmnožinu 
r

m
S  Moorovho okolia 

r

m
N , s polomerom r, 

platí 

 0 0 0 0 0 0 0 0( , ) 2 ,r
mS x y x x y y r x x y y x x y y= − + − =        , 
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ktorej body ležia v I. a III. kvadrante. Ukážka takej podmnožiny pre hodnotu r = 3 nájdeme na 

obr. 33. Diagonálnu masku v smere severovýchod – juhozápad budeme označovať 

podmnožinou 
r

m
S  Moorovho okolia 

r

m
N , s polomerom r, pre ktorú platí   

 0 0 0 0 0 0 0 0( , ) 2 ,r
mS x y x x y y r x x y y x x y y= − + − =        , 

ktorej body ležia v II. a IV. kvadrante. Ukážka tejto alternatívy diagonálnych bodov Moorovho 

okolia sa nachádza na obr. 33. 

 

 

Obr. 33 Ukážka podmnožiny bodov Mororovho okolia pre vyhľadávanie lokálnych miním v 

smere severozápad-juhovýchod a severovýchod – juhozápad. 

 

Detekcia lokálneho minima. V tomto kroku porovnávame, či všetky pixely ležiace na hranici 

niektorého z okolí  
r

n
S  majú väčšiu výšku ako pixel  0 0 0,p x y=  generujúci toto okolie. 

Testujeme platnosť nasledujúcej podmienky 

0 0 0 0( , ) ( ( , )) 0,r r
n mf x y f S x y x H    . 

Ukážku postupu pre hodnoty von Neumannovho a Moorovho okolia s polomerom r = 3 

nájdeme na obr. 32-33. V takýchto prípadoch nie je potrebné prechádzať raster 4-krát, postačuje 

iba jeden prechod. Pre všetky vytvorené masky pracujeme iba s rôznymi podmnožinami 

Moorovho alebo von Neumannovho okolia. 
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Eliminácia blízkych lokálnych miním. Predchádzajúca metóda generuje veľké množstvo 

lokálnych miním v mieste predpokladanej údolnice, preto je nutné tieto minimá zredukovať. 

Na vzniknutý raster sme použili funkciu generujúcu údolnice. Výstupom tohto kroku bol 

shapefile, ktorý obsahoval údolnice vo vektorovej reprezentácií. Ďalší postup bol analogický 

ako pri segmentácií kôp. 

 Na každom lokálnom minime vygenerovanom v predchádzajúcom kroku bol vytvorený 

buffer predstavovaný kružnicou zadaného polomeru, ktorého hodnota je diskutovaná v kapitole 

7 . V prípade ak existoval priesečník takto vytvoreného bufferu a údolnice, bolo dané lokálne 

minimum prehlásené za bod údolnice, viď obr. 34. Lokálne minimá, ktoré nespĺňali vyššie 

uvedenú podmienku boli zo spracovania vylúčené. Ako bolo spomenuté vyššie metóda  

generuje mnoho blízkych lokálnych miním. Aby sme sa vyhli spracovaniu takýchto vrcholov 

kôp, sme využili euklidovskú vzdialenosť medzi jednotlivými lokálnymi minimami, ktoré boli 

prehlásene v predchádzajúcom kroku za bod údolnice. Na základe menšej vzdialenosti ako je 

prahová hodnota diskutovaná v kapitole 6, medzi jednotlivými porovnávanými bodmi, sme 

z dvojice skúmaných lokálnych miním odobrali bod s vyššou nadmorskou výškou. 

 

Obr. 34 Ukážka eliminácie bodov údolnice. 

 

Extrakcia rastrov. Po samotnej eliminácií duplicitných lokálnych miním, bolo vytvorené 

Moorovo okolie týchto lokálnych miním s polomerom r. Z neho boli vygenerované rastre 

tvoraice vstupné dáta pre samotnú klasifikácia pomocou strojového učenia, ktoré zrejme 

obsahovali potencionálne údolie. 
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5.7 Hodnotenie hrubej segmentácie terénu 

Po vykonaní predsegmentačnej fázy nasleduje zhodnotenie efektivity tohto kroku. 

Predpokladáme, že terénny reliéf bude klasifikovaný do dvoch tried, a to na kopy a údolia. 

K tomuto kroku využijeme maticu zhody, ktorá bude posudzovať rozdiel skutočného 

a predikovaného počtu inštancií v jednotlivých triedach. Pomocou metrík uvedených v kapitole 

4.5  môžeme zhodnotiť presnosť, a to celkovú, spracovateľskú a užívateľskú, akou bola 

predsegmentačna fáza prevedená.  

Zhodnotenie efektivity predsegmentačnej fázy prevedieme pre niekoľko typov reliéfu 

nad vybranými územiami v Českej republike (celkom 3). Prehľad výsledkov je uvedený 

v kapitole 7. 

 

5.8 Klasifikácia s využitím konvolučných neurónových sieti 

Klasifikácia je dôležitou súčasťou počítačového videnia. Cieľom tohto kroku je 

s využitím metódy Deep Learningu zo vstupných dát bez explicitných definícií pravidiel 

vytvoriť automaticky vstupné pravidla umožňujúce klasifikovať terén do zvolených tried, a to 

na kopy a údolia.  

Pre klasifikáciu je spravidla potrebné poznať príznaky na základe ktorých sa bude 

rozhodovať. V podobnom prípade   by sme mohli využiť napríklad prvú parciálnu deriváciu pre 

získanie sklonu, prvú derivácia v smeroch x a y pre výpočet expozície alebo druhú deriváciu 

zmien povrchu pre výpočet zakrivenia. V tejto diplomovej práci však nebudeme využívať tieto 

geometrické príznaky, a využijeme schopnosti konvolučných sieti pri štrukturálnych analýzach 

rastrov predstavovaných kartografickou reprezentáciou oboch terénnych tvarov. V priebehu 

trénovacej fázy budú tieto pravidlá vytvárané automaticky. Ich rámcová štruktúra a vzájomné 

väzby či postupnosti jednotlivých krokov však zostávajú pri tomto type sieti pred užívateľom 

skryté. 

Normalizácia dát. Pre využitie klasifikácie na vstupných dátach získaných pomocou 

predsegmentácie bolo potrebné tieto dáta transformovať a normalizovať. Táto operácia 

zahrňuje konverziu RGB rastrov s kartografickou reprezentáciou oboch tvarov do šedo tónovej 

škály, jednotnú veľkosť vstupných rastrov (v našom prípade 300 x 300 pixelov), invariancii 

voči rotácií a mierke. Tieto kroky boli pre vstupné dáta realizované automaticky a to na úrovní 

použitej knižnice. 
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Dátová augmentácia.Vzhľadom k relatívne malému množstvu trénovacích vzorov (v ráde 

nižších stoviek vzorov) bolo pristúpene k dátovej augmentácií. Veľkosť trénovacej množiny 

bola zvýšená umelo, a to s využitím geometrických transformácií (rotácia, posuny v smere 

súradnicových osí), ktoré boli konformné (zachovávajú tvar). Celkovú veľkosť trénovacej 

množiny sa podarilo zväčšiť o 1 rad.  

Poznámka. Ako bolo uvedené v predchádzajúcich kapitolách, klasifikačný algoritmus bol 

doplnení dôležitou fázou, predsegmentáciou umožňujúcej automatizovane spracovať vstupné 

územie. Užívateľ tým pádom nie je nútený jednotlivé tvary extrahovať ručne a predávať ich 

neurónovej sieti, celý proces je automatizovaný. 

Vlastná klasifikácia terénnych tvarov. Potom nasleduje proces vlastnej klasifikácie 

predsegmentovaných fragmentov terénu. Jednotlivé normalizované rastre sú postupne 

predávane konvolučnej sieti, ktorá ich klasifikuje vzhľadom k zvoleným triedam. Pre každú 

testovaný raster obdržíme výstupnú informáciu do akej triedy bol klasifikovaný. Tento proces 

je z užívateľského hľadiska viac menej autonómny, jeho správanie nie je možné v tejto fáze 

významne ovplyvniť. Jeden z možných nástrojov, ktoré ovplyvňujú chovanie a efektivitu 

klasifikácie, predstavuje nastavenie parametrov siete. Jednotlivé vstupné parametre 

konvolučnej siete budú definované v kapitole 6.3. 

Efektivita klasifikácie oboch reprezentácií. Predpokladáme, že hypsometrická reprezentácia 

obsahuje spojitú informáciu o území, bude pri klasifikácií dosahovať lepľie výsledky než 

vrstevnicová reprezentácia, ktorú môžeme chápať ako diskrétnu. Metóda strojového učenia by 

v prípade farebnej hypsometrie mala dosahovať vyššiu efektivitu. 

 

5.9 Klasifikované triedy 

Algoritmus pre klasifikáciu bude reliéfne tvary získane pomocou hrubej segmentácie 

klasifikovať do dvoch tried. Prvú triedu predstavuje kopa, druhou triedou bude údolie. Ako už 

bolo uvedené vyššie, pre klasifikáciu reliéfu nepoužijeme explicitné geometrické príznaky, 

spomenuté v predchádzajúcej kapitole, avšak budeme sa snažiť o rozpoznanie týchto 

kartografických reprezentácií. 

Pripomeňme, že ako v skutočnosti, tak i v oboch kartografických reprezentáciách sú 

tieto tvary ľahko vizuálne odlíšiteľné.  
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Predpokladajme, že typické vlastnosti oboch tried, okom ľahko rozpoznateľné, budú 

identifikované aj s využitím automatického rozpoznávania metódou hlbokých neurónových 

sieti. Situáciu sťažuje fakt, že sa jedná o klasifikáciu nejednoznačných terénnych prvkov, pri 

ktorých nie je možne jasné definovať ich ohraničenie alebo presný tvar. Oba klasifikované 

terénne tvary tak môžu vytvárať rôzne situácie v prírode viď obr. 35, niektoré zaujímavé sú 

popísane v kapitole 3.3.  

 

Obr. 35 Ukážka nejasnej situácie kopy prechádzajúcej do údolia. 

 

Extrakcia bežných príznakov a definícii v takomto prípade je preto nepostačujúcu, 

a bolo by potrebné vytvoriť komplexnejšie štruktúrne príznaky. Z dôvodu zložitosti takéhoto 

kroku vyžadujúceho aplikáciu pokročilého matematického aparátu, využijeme príznaky 

automaticky vytvorené algoritmom z trénovacej fázy. Pripomenieme, že vstupné dáta pre 

trénovaciu fázu neobsahuje tieto nejasné situácie, aby algoritmus nevytváral nesprávne 

príznaky pre nasledujúcu klasifikáciu. 

Poznámka. Uveďme , že pri následnej klasifikácii pomocou neurónových sieti sa jedná o tzv. 

čiernu skrinku, kde poznáme vstupy a výstupy avšak nepoznáme presne správanie funkcií 

a vrstiev vnútri siete, ktorá sa môže chovať diferentne pre rôzne vstupy dát. Nevýhodou toho je 
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jednoúčelové riešenie a väzba na konkrétne dáta, v prípade vstupných dát s inými vlastnosťami 

nemusí fungovať korektne. 

 

5.10 Hodnotenie presnosti klasifikácie 

Pre hodnotenie presnosti klasifikácie, bude použitý obdobný spôsob ako pre hodnotenie 

predsegmentácie. Využijeme k tomu maticu zhody, pomocou ktorej bude určená celková 

presnosť ACC, spracovateľská presnosť PPV a užívateľská presnosť TPE. Následne 

kombináciou spracovateľskej a užívateľskej presnosti vypočítame F-score, ktoré bude udávať 

presnosť použitého klasifikátoru. Bližšie opísane metriky sa nachádzajú v kapitole 4.7. 

Predpokladajme, že výsledky hrubej segmentácie môžu byť, a pravdepodobne aj budú, 

zaťažené vstupnou chybou. Takýmto spôsobom môžeme samostatne ohodnotiť efektivitu 

klasifikácie, avšak konáme tak v závislosti na vstupných dátach. 

Zhodnotenie klasifikácie prebehne na niekoľkých typoch reliéfu nad vybranými 

územiami v českej republike. Prehľad výsledkov je uvedený v kapitole 7. 

 

5.11 Celková presnosť segmentácie 

Posledným krokom hodnotenia navrhnutej metódy bude predstavovať komplexné 

zhodnotenie oboch časti segmentácie, a to ako hrubej segmentácie s využitím metód lokálnych 

miním/ maxím, tak i klasifikácie predsegmentovaných vstupných dát a prevedenej 

predsegmentácií.  

 Pretože obe fázy F1 a F2 môžeme považovať z pohľadu pravdepodobnosti za nezávisle, 

tým pádom pre podmienenú pravdepodobnosť platí 

1 2 1 2( ) ( )* ( )P F F P F P F = , 

výsledne hodnoty budú predstavovať súčin kritérií z oboch fáz. Prehľad výsledkov pre zvolené 

územia nájdeme v kapitole 7. 
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6 Implementácia navrhnutej metódy 

Táto časť diplomovej práce sa venuje samotnej implementácií jednotlivých časti 

navrhnutej metodiky popísaných v kapitole 5 zahrňujúcu ako predsegmentačnú fázu tak 

aj klasifikačnú fázu s využitím metódy Deep Learningu.  

Táto kapitole je delená do troch podkapitol. Všeobecné informácie o implementovaní 

algoritmov sa nachádzajú v podkapitole 6.1. Nasledujúca podkapitol 6.2 sa venuje 

implementácií predsegmentačného algoritmu a posledná podkapitole 6.3 sa zaoberá 

implementáciou konvolučnej neurónovej siete a jej architektúrou. 

 

6.1 Implementácia algoritmov 

Navrhnutá metóda ako celok, je rozdelená do dvoch časti. Prvú časť tvorí algoritmus, 

zaoberajúci sa hrubou segmentáciou reliéfu, ktorý ma za úlohu definovať oblasti terénu 

s výskytom terénnych tvarov (kopy a údolia). Druhá časť sa venuje samotnej klasifikácií  území 

získaných pomocou predsegmentácie do dvoch kategórií.  

Obe fázy metódy sú implementované v programovacom jazyku Python. Avšak pre 

rozdielne používanie knižníc pre jednotlivé časti nemohla byť použitá rovnaká verzia tohoto 

programovacieho jazyka. Kvôli optimalizovanej knižnici arcpy pre danú verziu, ktorú sme 

využívali pre rôzne úlohy tykajúce sa terénu, je predsegmentačná časť naprogramovaná vo 

verzii Python 2.7. Táto knižnica nám umožnila použiť už implementované funkcie a metódy, 

ktoré sme nemuseli vlastnoručne doprogramovať, bližšie informácie sa nachádzajú v kapitole 

6.2. Klasifikácia pomocou neurónových sieti využíva kombináciu knižníc Tensorflow a Keras, 

ktoré však nie sú optimalizované na používanie z predchádzajúcou verziou jazyka. Pre tento 

fakt sme využili Python 3.6, ktorý podporuje tieto knižnice a ich jednotlivé rozšírenie. Obe fázy 

boli implementované vo vývojovom prostredí PyCharm 2019.1, ktorý ponúka intuitívnejšiu 

prácu pri programovaní ako jednoduché skriptovacie prostredia pre jazyk Python. 

 

6.2 Predsegmentačná fáza 

Predsegmentačná fáza, ako už bolo spomenuté vyššie ma za úlohu detekovať miesta 

reliéfu s výskytom kôp a údolí. Algoritmus je koncipovaný do štyroch častí, a to 
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1. Detekcia lokálnych extrémov. 

 

2. Vytvorenie chrbátnic / údolníc. 

 

3. Eliminácia lokálnych extrémov. 

 

4. Extrakcia rastrov. 

 

Detekcia lokálnych extrémov. Je založená na prechádzaní celého rastra, po jednotlivých 

pixeloch, pri ktorých využíva jednotlivé podmnožiny bodov okolí pre kopy a údolia, viď 

kapitola 5. Pri implementácii boli testované rôzne veľkosti okolia, ato v závislosti na veľkosti 

terénneho tvaru d a veľkosti pixelu
s
p  . Aleternatívne by bolo možné zvoliť fixné hodnoty okolí 

o veľkosti 3x3, 5x5 a 7x7 pixelov, väčšie okoie dávalo lepšie výsledky.  V prípade hľadania 

lokálneho maxima kopy sme využili všetky body hranice Moorovho okolia, viď obr. 28. Pre 

detekovanie bodov údolí sme použili 4 kombinácie podmnožiny bodov  von Neumannovho 

okolia, bližšie špecifikované aj s ukážkami v kapitole 5.6.2, ktoré nám zabezpečili detekovanie 

údolí v štyroch smeroch, vo vertikálnom a horizontálnom smere a smeroch oboch diagonál 

okolia. Ako hodnotu 
max

dz bola zvolená hodnota 3m, algoritmus však voči voľbe tejto hodnoty 

nie je významne citlivý. Aby mohol byť daný skúmaný pixel prehlásený za lokálne maximum 

kopy, museli všetky pixely hranice byť nižšie ako 
max

dz , naopak pre údolie platí, že všetky body 

podmnožín hranice museli byť vyššie ako 
max

dz , voči skúmanému pixelu. Takto definované 

lokálne extrémy sme predbežne prehlásili za vrcholy kôp, respektíve body údolnice, avšak 

v niektorých prípadoch ich algoritmus generoval mnoho a museli sme ich eliminovať 

s využitím bufferu. 

Vytvorenie chrbátnic / údolnic. Pre detekciu údolníc či chrbátnic sme využili funkcie 

z knižnice arcpy pre detekovanie údolníc v hydrológií. Pomocou funkcii FlowDirection 

a FlowAccumulation bol vytvorený raster, ktorý obsahoval údolnice. Pre detekovanie chrbátnic 

bol v prvom kroku pred aplikovaním jednotlivých funkcii, vytvorení inverzný raster z pohľadu 

súradnice z, tj zmenili sme orientáciu osi z. Hodnota zi každého pixelu [xi, yi] rastru bola 

vynásobená hodnotou -1. Dôsledkom toho je, že z kôp nám v danú chvíľu vznikli údolia 

a z údolí vznikli kopy. 

Eliminácia lokálnych extrémov. Keďže predsegmentačná metóda generovala príliš veľky 

počet vzájomné blízkych lokálnych extrémov, museli sme tieto body eliminovať. Prvý krok 

spočíval v eliminácií pomocou chrbátnic respektíve údolnic. Pre každý bod bol vytvorený 
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buffer o šírke 50m, ktorý definoval okolie lokálneho extrému. Aby sme vylúčili zo spracovania 

body, ktoré sa nachádzali mimo našich skúmaných tvarov, na základe priesečníka vytvoreného 

buffera a údolníc respektíve chrbátnic sme odstránili body, ktorých okolím neprechádzala 

žiadna údolnica alebo chrbátnica.  V prípade, že v údolí, alebo na kope s plochou častou vrcholu 

algoritmus označil susedné pixely, ktoré spĺňali podmienku pre detekovanie lokálnych 

extrémov, sme aplikovali funkciu AggregatePolygons_cartography, ktorá vytvorila okolo 

blízkych bodov polygón označujúci oblasť z týchto bodov. Následne bol vytvorený centroid 

z daného polygónu, ktorý bol prehlásený za lokálny extrém a však množina už neobsahovala 

body susediacich pixelov. Ďalším problémom pri detekovaní lokálnych miním/ maxím boli 

body v blízkom okolí. Pre elimináciu týchto bodov sme využili funkciu Near_analysis, ktorá 

vypočítala najkratšiu vzdialenosť medzi dvoma bodmi v celej množine. Po vypočítaní týchto 

vzdialenosti sme pristúpili k finálnej eliminácii lokálnych extrémov. Ak vzdialenosť bola 

menšia ako 300m medzi dvoma bodmi bol bod v prípade kopy s nižšou výškou odstránení 

a naopak v prípade údolia bod s vyššou výškou. Po týchto jednotlivých elimináciách bola 

vytvorená množina lokálnych extrémov, pripravená na ďalšie spracovanie. 

Extrakcia rastrov. Z takto pripravenej množiny bodov pre údolia a kopy, boli vytvorené rastre 

pre samotnú klasifikáciu pomocou konvolučných neurónových sieti. Pre extrakciu rastrov sme 

okolo každého potencionálneho bodu, ktorý reprezentuje naše klasifikované terénne tvary, 

vytvorili buffer o šírke d, táto hodnota je diskutovaná v kapitole 7. Tento buffer, ktorý je 

kruhového tvaru, sme previedli pomocou funkcie FeatureEnvelopeToPolygon na pravouhlý 

polygón, podľa ktorého bol následne vytvorený raster obsahujúci kopu alebo údolie pre 

samotnú klasifikáciu pomocou CNN. 

 

6.3 Konvolučná neurónová sieť a jej parametre 

Cieľom tejto podkapitoly je stručná diskusia návrhu architektúry konvolučnej 

neurónovej siete a definovaním jej vrstiev a hyperparametrov pre klasifikáciu. Pre tieto účely 

bola zvolená jednoduchšia konvolučná neurónová sieť označovaná CNN. 

Pri vytváraní architektúry CNN, je možné použiť viacero prístupov. Pre zložitejšie 

architektúry neurónových sieti sa často využíva CNN ResNet, pre ktorú platí, že jednotlivé 

vrstvy siete môžu mať viacero vstupov. V tejto diplomovej práci sme však použili jednoduchší 

variant siete, založený na reťazení jednotlivých vrstiev, kde každá vrstva ma len jeden vstup 



 

85 

 

predstavovaný výstupom predchádzajúcej vrstvy. Takéto konvolučné neurónové siete majú 

spravidla pevne definované veľkosti jednotlivých filtrov každej vrstvy.  

Pomocou experimentov a literatúre pre definovanie vrstiev a parametrov siete bola 

vytvorená architektúru CNN založenú na bloku vrstiev, ktorá pozostávala z viacerých vrstiev 

prepojenými za sebou, kde vstup pre každú vrstvu bol výstup predchádzajúcej vrstvy. 

Parametre siete. Pre vytvorenie optimálnej konvolučnej neurónovej siete je dôležite na 

začiatku stanoviť jednotlivé vrstvy siete a jej parametre. V prvom rade je potrebné stanoviť 

počet filtrov siete,  zvoliť aktivačnú funkciu, hodnoty learning rate, batch size a výber vhodného 

optimalizátora. V prvom kroku pred samotnou implementáciou výslednej siete sme vykonali 

niekoľko experimentov na dosiahnutie vhodnej konfigurácie siete. Parametre a vrstvy pri týchto 

pokusoch, ktoré sme testovali pochádzali z obdobných CNN na rozpoznávanie určitých tvarov 

zo snímok, sme v rôznych kombináciách testovali pre rôzne experimentálne návrhy sieti. Tieto 

experimenty boli vykonávané na menších vzorkách dát, ktoré sme manuálne vytvorili pre 

trénovaciu a klasifikačnú fázu.  Tieto vzorky dát obsahovali len jednoznačne terénne tvary, čo 

znamená že na každom testovanom rastri sa nachádzal jeden jasne identifikovateľný terénny 

prvok. Testovacie hodnoty, z ktorých boli vytvárané rôzne kombinácie sa nachádzajú v tab. 3.   

Testované parametre Rozsah hodnôt 

Počet filtrov [32, 64, 128, 256, 512, 768, 1024] 

Aktivačná funkcia [ReLU, Sigmoid] 

Optimalizátor [SGD, Nadam, Adamax] 

Batch size [4, 8, 16, 32, 64, 128, 256] 

Learning rate (0;1) 

Počet blokov <5;15> 

Learning rate [0,0001; 0.001; 0.01] 

Tabuľka 3 Testovacie parametre experimentálnej časti. 

  

 Pomocou týchto experimentov s rôznymi parametrami, sme vybrali vhodnú kombináciu 

parametrov, s ktorými sieť dosahovala najlepšie výsledky na klasifikovanie terénnych tvarov, 

v dvoch kartografických reprezentáciách, a to hypsometrickej a vrstevnicovej.  

Implementácia neurónovej siete. Pre samotnú implementáciu siete sme využili knižnice 

TensorFlow a Keras. Obe knižnice sú open-source, ktoré dokážu medzi sebou spolupracovať 
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a primárne slúžia na spracovanie algoritmov pomocou Machine Learning respektíve Deep 

Learning. Všetky použite konvolučné vrstvy majú predom definovanú veľkosť filtra o rozmere 

3x3, a však v prípade pooling vrstvy je veľkosť 2x2. Architektúra siete využíva 2D konvolučné 

vrstvy s rôznym počtom filtrov, normalizačné vrstvy, ktoré umožňujú každej vrstve siete sa 

učiť samostatnejšie, kvôli využitiu normalizácie výstupov predchádzajúcich vrstiev, čím 

štandardizuje ich vstupy alebo výstupy. V praxi mení rozloženie vstupných respektíve 

výstupných dát, aby priemer a smerodajná odchýlka bola rovná nule. Sieť taktiež využíva 

separačnú konvolučnú vrstvu 2D. Jedná sa o koncepčne jednoduchšiu konvolučná vrstvu, ktorú 

možme definovať ako rozdelenie jednej konvolúcie na dve. Separačná konvolučná vrstva 

rozdeľuje konvolučný filter n x n na dva menšie filtre s rozmermi n x 1 a 1 x n. V praxi to 

znamená vykonanie dvoch konvolúcií s počtom 2n násobení, namiesto jednej konvolúcie s n2 

násobeniami, tým pádom s menším počtom násobení klesá výpočtová zložitosť a sieť je 

schopná sa učiť rýchlejšie. Neodporúča sa však týmito vrstvami nahradiť všetký konvolučné 

vrstvy v architektúre siete. Samotná architektúra vytvorenej siete a nachádza v tab. 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

87 

 

Architektúra siete 

Konvolučná vrstva 2D (32, 3x3) 

Normalizačná vrstva  

Aktivačná vrstva (ReLU) 

Konvolučná vrstva 2D (64, 3x3) 

Normalizačná vrstva  

Aktivačná vrstva (ReLU) 

Max Pooling (2x2) 

DropOut 

Separačná konvolučná vrstva 2D (128, 3x3) 

Normalizačná vrstva dávky 

Aktivačná vrstva 

Separačná konvolučná vrstva 2D (256, 3x3) 

Normalizačná vrstva dávky 

Aktivačná vrstva (ReLU) 

Max Pooling (2x2) 

Flattern 

Dense(512) 

Aktivačná vrstva (ReLU) 

DropOut 

Dense(512) 

Aktivačná vrstva (Softmax) 

Tabuľka 4 Architektúra siete. 

 

Navrhnutá architektúra siete využíva ako vstupne parametre Learning Rate, Batch size 

a Optimizer . Použité hodnoty parametrov siete sa nachádzajú v tab. 5. 
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Použité parametre 

Learning Rate = 0,0001 

Optimizer  = Nadam 

Batch Size  = 16 

Tabuľka 5 Parametre siete. 

 

Augmentácia dát.V našom prípade sme použili pre trénovanie siete pomerne malú množinu 

vstupných dát (v rádoch stoviek trénovacích vzorov). Keďže manuálna príprava vstupných dát 

pre trénovanie siete je veľmi časovo náročná, využili sme dátovú augmentáciu, pre rozšírenie 

zväčšenie objemu dát pre trénovaciu fázu, veľkosť trénovacích vzorov množiny činila zhruba 

tisíc vzorov. Dátova augmentácia využíva geometrické alebo farebné transformácie vstupných 

rastrov. Na každý vstupný raster  bola aplikovaná rôzna sada transformácií, z ktorých sme 

využili prevrátenie a natiahnutie rastra v horizontálnom a vertikálnom smere, rotáciu rastra, 

zmena mierky. Implementáciu datovej augmentácie sme využili z knižnice TensorFlow, 

pomocou funkcie ImageDataGenerator. Takto vytvorené dáta si drží v pamäti a ihneď ich 

aplikuje v učiacej fáze algoritmu.    

Celý algoritmus rozpoznávania s využitím metódy Deep Learning je možné  rozdeliť do 

dvoch fáz: tvorba optimálneho modelu a vlastnej klasifikácie. 

Tvorba optimálneho modelu. V prvej fáze algoritmus ma za úlohu vytvoriť optimálny model, 

ktorý pozostáva z viacerých čiastkových operácií v celom procese. Pomocou dátovej 

augmentácie vytvorí sériu dát, ktorej zvýši objem trénovacej množiny. Následne si vytvorí 

základný model, ku ktorému využíva základne vstupné parametre. Nad vytvoreným modelom 

následne vygeneruje jednotlivé dávky tenzorových obrazových dát s rozšírenými údajmi 

získanými v reálnom čase počas procesu. Následne sa vypočítavajú váhy danej epochy 

spracovania. V tomto prípade algoritmus použil na zostavení optimálneho modelu 

preddefinovaných 100 epoch. Avšak algoritmus v po sebe nasledujúcich epochách 

nezaznamená zvýšenie presnosti tak prestane so spracovávaním ďalších epoch. Po ukončení 

všetkých epoch spracovania algoritmus vyhodnotí a vyberie epochu s najoptimálnejšie riešením 

a  najvýznamnejšími váhami a na základe daného riešenia vytvorí optimálny model pre 

následnú klasifikáciu.  
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Vlastná klasifikácia terénnych tvarov. Druhá fáza algoritmu slúži na vlastnú klasifikáciu 

terénnych prvkov z pred-segmentácie, ktoré sú v rastrový kartografických reprezentáciách, kde 

popis ich získania sa nachádza v kapitole 6.2. Pre  samostatné spracovanie využije model 

vytvorený z učiacej fázy na základe ktorého sa jednotlivým klasifikovaným dátam priradí určitá 

pravdepodobnosť príslušnosti k jednotlivým klasifikovaným triedam. 

Obmedzenie metódy. Takéto navrhnuté riešenie je však obmedzené svojím využitím. Je 

viazané na konkrétny typ spracovávaných dát a všeobecne je neprenositeľné. V praxi to 

znamená že nemusí správne fungovať pre riešenie iných problémov alebo spracovaní iných 

datasetov. 
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7 Prehľad výsledkov 

Navrhnutá metodika pre automatizovanú klasifikáciu dvoch vybraných terénnych 

tvarov, tj. kopy a údolia, bola podrobená rozsiahlemu testovaniu, prehľad výsledkov, 

dosiahnutú efektivitu klasifikácie aj následne zhodnotenie sú uvedené v tejto kapitole. 

Testovanie zahrňovalo stanovenie optimálnych parametrov algoritmu, ako veľkosť polomeru r 

zvoleného okolia, predsegmentačnej fázy aj vlastnej klasifikácie s využitím metódy Deep 

Learning.  

Táto kapitole ja koncipovaná do siedmych podkapitol. Vstupným dátam s voľbe 

trénovacích množín sa venuje podkapitole 7.1. Nasledujúca podkapitole sa zaoberá stanovením 

optimálnej veľkosti okolia terénneho prvku. Kapitola 7.3 všeobecne popisuje testované územia. 

Nasledujúce kapitoly 7.4 – 7.6 sa venujú jednotlivým testovacím územiam s hodnotením 

dosiahnutej presnosti. Posledná kapitola je zameraná na zhodnotenie celej navrhnutej metódy. 

 

7.1 Vstupné dáta 

Ako vstupne dáta pre segmentáciu a následnú klasifikáciu je používany rastrový 

digitálny model terénu SRTM30, ktorý poskytuje priestorové rozlišenie 30m , čo je pre koncept 

výskumu rozpoznávania terénnych prvkov vybraných oblasti v Českej republike postačujúce. 

Tieto dáta boli získane z voľne dostupného zdroja NASA Earthdata,. Dátové sady sú rozdelené 

do dlaždíc o veľkosti 1°x 1°, pričom pre naše potreby neboli využité celé dlaždice, ale iba 

menšie územia definované v kapitole 7.3. Každý pixel týchto vstupných dát nesie informáciu 

o nadmorskej výške terénu v celých metroch a zobrazuje územie s rozmermi 30 x 30 m.  

Pred samostatnou klasifikáciu bolo nutné v prvom kroku všetky vstupné rastre previesť 

zo 16 bitovej RGB reprezentácie na 8 bitovú RGB reprezentáciu. Pri tejto konverzii sme využili 

knižnicu arcpy, ktorá pomocou funkcie CopyRaster_Manager a vhodne zvolených parametrov 

vytvorí nový raster v požadovanej reprezentácií. V našom prípade sme využili 8 bit raster 

v rozmedzí hodnôt <0,255> vo formáte TIFF a ostatne parametre sme ponechali predvolené 

nastavené. Takto spracované rastre následne vstupovali do trénovacej alebo klasifikačnej fázy 

pomocou metódy Deep Learning. 

Vstupné dáta vrstevnicovej reprezentácie boli vytvorené z množín dát hypsometrickej 

reprezentácie aplikovaním funkcie Contour z knižnice arcpy, ktorý vytvoril vektorovú vrstvu s 

vrstevnicami, pričom výškový rozdiel vrstevníc bol stanovený na 5m. Následne bol vytvorený 
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raster z vektorovej vrstvy využitím funkcie FeatureToRaster_conversion, s využitím 

rovnakých parametrov aké majú rastre v hypsometrickej reprezentácií. 

 

7.1.1 Voľba trénovacích vzorov 

Pre rozpoznávanie terénnych prvkov a určenie schopnosti učenia algoritmu pomocou 

strojového učenia boli manuálne vytvorené dva rastrové datasety v dvoch rôznych 

reprezentáciách, ktoré obsahujú hľadané terénne tvary. Pre jasný rozdiel medzi jednotlivými 

tvarmi sme do spracovania vybrali kopy a údolia. Na týchto vybraných tvaroch a jednotlivých 

kartografických reprezentáciách bude skúmaná a porovnávaná schopnosť ich detekcie. Ukážky 

trénovacích vzorov sa nachádzajú na obr. 36.  

 

Obr. 36 Ukážka typickej kopy a údolia v hypsometrickej a vrstevnicovej reprezentácii. 

 

Prvý rastrový dataset je tvorený hypsometrickou reprezentáciou, ktorá je založená na 

zmene farebnej škály podľa meniacej sa nadmorskej výšky, využíva Sydowu-Wagnerovú 

stupnicu. V tejto hypsometrickej reprezentácií prevedenej do šedo tónovej reprezentácie sú 
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najvyššie body sú spravidla najtmavšie a body s najnižšou nadmorskou výškou sú svetlejšie. 

Druhý rastrový dataset je reprezentovaný vrstevnicami, kde interval jednotlivých vrstevníc je 

definovaný výškovým rozdielom 5m. Tieto vrstevnice sú uzavreté, s kruhovitým, elipsovitým 

alebo mierne nepravidelným tvarom pôdorysu v prípade kopy, údolia sú zväčša tvorené 

neuzatvorenými vrstevnicami konvexného alebo nekonvexného tvaru.  Ako je z obrázku 

zjavne, hypsometria spojite pokrýva celé územie, obsahuje viac informácii o teréne než 

vrstevnicová reprezentácia. Vzhľadom k priamemu vzťahu medzi výškou bodu a farbou v sebe 

nesie informáciu o tvare reliéfu, sme schopní určiť, či sa jedná o konvexný alebo konkávny. 

Každý dataset obsahujú súbor reliéfnych prvkov s rôznymi tvarmi pre širšie spektrum 

detekcie reliéfu. Jednotlivé vytvorené rastre majú rôznu veľkosť, preto v trénovacej fáze 

algoritmu budú tieto normalizované na veľkosť 300 x 300 pixelov, pričom túto úpravu prevedie 

samotný klasifikačný algoritmus.  

 Pre terénny prvok kopy bolo vybraných do trénovacej množiny dokopy 114 zástupcov, 

ktoré mali kruhovitý, elipsovitý alebo nepravidelný tvar. Bližšie počty jednotlivých zástupcov 

pre kopu sa nachádzajú v tab. 6. 

 

Typ kopy Počet zástupcov Priemerná veľkosť d 

Kopa kruhovitého tvaru 19 500 m 

Kopa elipsovitého tvaru 37 450 m 

Kopa nepravidelného tvaru 63 300 m 

Tabuľka 6 Počet zástupcov typov kôp trénovacej množiny. 

 Pre terénny prvok údolí bolo vybraných do trénovacej množiny dokopy 126 zástupcov, 

v tvare profilu typu U, V alebo nepravidelného . Bližšie počty jednotlivých zástupcov pre údolia 

sa nachádzajú v tab. 7. Počet jednotlivých zástupcov pre každú kategóriu je nedostačujúci kvôli 

časovej náročnosti ručnej extrakcie trénovacích vzorov. Preto neurónová sieť používa dátovú 

augmentáciu, po jej aplikácií sa počet trénovacích vzorov zväčšil zhruba o 1,5 rádu. 

Typ údolí Počet zástupcov Priemerná veľkosť d 

Údolie s profilom v tvare U 59 900 m 

Údolie s profilom v tvare V 53 650 m 

Údolie s nepravidelným profilom  14 750 m 

Tabuľka 7 Počet zástupcov typov údoli trénovacej množiny. 
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7.2 Voľba optimálnej veľkosti okolí 

Určiť optimálnu veľkosť polomeru r okolia pri jednotlivých rozpoznávaných prvkoch 

(kopa, údolie) je veľmi zložitý proces. Každý terénny tvar môže nadobúdať rôznu veľkosť 

a tvar. V predchádzajúcej kapitoly sú odhadnuté priemerné veľkosti tvarov trénovacej 

množiny, na základe ktorých sme otestovali rôzne veľkosti okolí pre oba prvky. Pre kopu 

a údolie sme otestovali okolia s polomerom r = {100, 250, 300, 500,  1000} m. 

 Analýzou kôp v našom datasete bola zistená priemerná veľkosť d = 417m. Na dátach 

sme následne vytvorili vyššie spomenuté okolia vrcholov kôp s polomerom r, viď obr. 37 

(obsahuje menšiu kopu pre lepšiu ilustráciu), s cieľom nájsť optimálnu veľkosť tohto 

parametru. 

 

Obr. 37 Veľkosti okolia kopy (100m, 250m, 300m 500m, 1000m). 

 

Z obrázku vyplýva že stanovené okolie kopy o rozmere 1000m je nevhodné, kvôli 

veľkému záberu okolia do ktorého môžu spadať iné terénne tvary komplikujúce klasifikáciu. 

Príliš malé územia sú taktiež nevhodné pre nedostačujúcu reprezentáciu daného prvku. 

Najvhodnejšia veľkosť okolia pre stanovenie kopy sa javy ako d = 250 - 300 m.  Po prevedení 

testovania na vzorke dát, viď graf 1,  je zrejme, že pre r = 300m hrubá segmentácia dosahovala 

najlepšie výsledky. Pri veľkosti pixelu ps = 30m hodnota polomeru okolia činí r = 5 pixelov. 
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Graf  1 Závislosť presnosti hrubej segmentácie kôp na polomeru r. 

 

Pre údolia z testovacích vzorkou môžeme prehlásiť že priemerná šírka terénneho tvaru 

údolia činí d = 760m. Na dátach sme opäť aplikovali vyššie spomenuté veľkosti okolia, viď 

obr. 28, na ktorých sme zisťovali optimálnu veľkosť okolia. 

 

 

Obr. 38 Veľkosti okolia údolia (100m, 250m, 300m 500m, 1000m). 

 

 Na obrázku môžeme vidieť že stanovené okolie údolia o rozmere 1000m je nevhodné, 

kvôli veľkému záberu okolia prelínajúcich sa terénnych tvarov do ktorého môžu spadať iné 
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terénne tvary komplikujúce klasifikáciu. Príliš malé územia sú taktiež nevhodné pre 

nedostačujúcu reprezentáciu daného prvku. Veľkosť okolia d = 300m ktorú sme stanovili pre 

kopy je v tomto prípade nepostačujúce, nevystihuje priebeh na prevažnej časti testovacích dát 

pre celý priebeh údolia. Po prevedení testovania na vzorke dát, viď graf 2,  pre hodnotu d = 

500m  dosiahla hrubá segmentácia najlepšie výsledky. Pri veľkosti pixelu ps = 30m hodnota 

polomeru okolia činí r = 8 pixelov. 

 

Graf  2 Závislosť presnosti hrubej segmentácie údolí na polomeru r 

 

7.3 Testovacie územia 

Testovanie navrhnutej metodiky prebehlo na troch rôznych územiach nachádzajúcich sa 

v Českej republike. Pre zistenie správania sa algoritmu na reliéfoch rôzneho typu boli vybrané 

územia s diferentným reliéfom. Územie Českého středohoří  bolo vybrane kvôli jeho 

výrazným kopám vzniknutých sopečnou činnosťou.  Oblasť Krušných hôr bola navrhnutá 

kvôli zisteniu správania sa algoritmu na náhornej plošine z menej výraznými kopami,  územie 

Středního Povltaví pre overenie algoritmu detekcie údolí, jedná sa typickú českú krajinu 

s oblými údoliami. Obr. 39 zobrazuje mapu Českej republiky, na ktorej sú zobrazené hranice 

testovaných území. 

Na týchto územiach sme pomocou predsegmentácie vydefinovali oblasti s výskytom 

hľadaných terénnych prvkov, a to kôp a údolí, ktoré následne boli klasifikované do dvoch tried 

pomocou metódy Deep Learningu. Pre všetky fázy sme následne vypočítali jednotlivé metriky 

presnosť klasifikácie, viď kapitola 4.9. 
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Obr. 39 Vyznačené testovacie územia na ortofotomape ČR. 
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7.4 České středohoří 

Táto oblasť je najviac poznamenaná sopečnou činnosťou v Českej republike, jeho 

rozloha je 1266 km² s dĺžkou 70 km a šírkou 25 km. Sopečná činnosť zabezpečila, že v danej 

oblasti sú veľmi pekne vytvarovane a výrazne kopy, preto dané územie bolo vybrané do 

spracovania. Nachádzajú sa v ňom významne kopy ako napríklad Milešovka, ktorá je zároveň 

najvyšším vrchom Českého středohoří. Ukážka vybraných tvarov kôp a údolí (v obmedzenom 

množstve pre lepšiu grafickú reprezentáciu) sa nachádza na obr. 40 

 

Obr. 40 Vybrané ukážky okolí terénnych tvarov v Českom středohoří: horný obrázok kopy, 

dolný obrázok údolia. 
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7.4.1 Predsegmentačná fáza 

Táto kapitola sa venuje popisu predsegmentačnej fázy vytvorenej metódy pre dané 

testovacie územie s následnym určením presnoti podľa vzťahov popísaných v kapitole 4.9. Pre 

oba detekované terénne tvary bude spočítaná celková presnoť ACC, spracovateľská presnosť 

PPV, užívateľská presnosť TPR a celková presnosť určene F-score. 

Na danom území  bola prevedená hrubá segmentácia pre získanie vstupných dát , ktoré 

boli použité pre následnú klasifikáciu pomocou metódy Deep Learningu. Predsegmentácia na 

tomto územi definovala oblasti s možným výskytom hľadaných terénnych prvkov: 212 oblastí 

pre údolie a  185 oblasti pre kopy. 

 Pre posúdenie efektivity samotnej predsegmentačnej fázy pre územie Českého 

středohoří, bola vytvorená chybová matica manuálnou klasifikácie jednotlivých výstupných 

prvkov predsegmentácie, viď tab. 8, z ktorej následne boli vypočítane ďalšie metriky. 

 

 
Skutočné triedy 

 kopa údolie 

Klasifikované 

triedy 

kopa 94.59 0.54 

údolie 4.24 93.40 

Tabuľka 8 Chybová matica pre územie Českého středohoří – predsegmentačná fáza. 

 

Z chybovej matice možeme dedukovať, že predsegmentácia na tomto územi dosiahle 

veľmi dobré výsledky. Pre oblasti predikovaných údoli bolo klasifikovaných do inej triedy 

približne 4% a pre kopy iba 0,5%.. Prehľadvýsledných metrík odovdených z tejto matice sú 

uvedené v tab. 9. 

 

 PPV TPR F1 

Kopa 0.994 0.951 0.972 

Údolie 0.957 0.995 0.975 

  ACC 0.973 

Tabuľka 9  Analýza presnosti predsegmentačnej fázy pre územie Českého středohoří. 
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Pre manuálnu klasifikáciu prvkov kopy a údolia dosiahla celková užívateľská presnosť 

ACC pre predsegmentačnú fázu 97,3%. Hodnota F1 pre oba terénne tvary bola približne cca 

97%.  

 

7.4.2 Klasifikácia pomocou metódy Deep Learningu 

V ďalšej fáze bolo prevedené shodnotenie presnosti klasifikácie s využitím metódy 

Deep Learningu. Jednotlivé metriky, viď kapitola 4.9, boli aplikované na oba testované 

datasety, a to v hypsometrickej a vrstevnicovej reprezentácií. Opäť bola zostavená chybová 

matica pre obe množiny dát ilustrujúca presnosť klasifikácie. 

Najprv  uvedieme výsledky pre hypsometricku reprezentáciu dát, chybová matica tohto 

datasetu sa nachádza v tab.10 

 

 
Skutočné triedy 

 kopa údolie 

Klasifikované 

triedy 

kopa 90.81 8.10 

údolie 14.15 83.9 

Tabuľka 10 Chybová matica pre územie Českého středohoří - hypsometrická reprezentácia. 

 

Z chybovej matice môžeme vidieť, že v tejto reprezentácií sieť klasifikovala približne 

14%  údolí a 8% kôp chybne. Pomocou tejto chybovej matice boli následne vypočítane ďalšie 

metriky ako je spracovateľská presnosť, užívateľská presnosť, F-score a celková presnosť, ich 

prehľad je uvedený v tab. 11 

 

 PPV TPR F1 

Kopa 0.918 0.848 0.881 

Údolie 0.856 0.922 0.887 

  ACC 0.885 

Tabuľka 11  Analýza presnosti hypsometrickej reprezentácie dát na území Českého 

středohoří. 
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Celková presnosť pre hypsometrickú reprezentáciu dát pomocou metódy Deep 

Learningu dosiahla 88,5% . Oba terénne tvary dosiahli približne rovnaké F-score cca 88,5%. 

Pre územie Českého středohoří sú typické vysoké kopy s prevažne kužeľovitým tvarom.  

S ohľadom na voľbu optimálneho okolia r = 300m sa jednotlivé kopy, na ktorých sa v prevažnej 

väčšine nenachádzali žiadne nežiaduce iné prvky, ktoré by znižovali vierohodnosť rastrov, 

podarilo pomerne presne vystihnúť. Môžeme teda prehlásiť že klasifikácia hypsometrických 

dát na tomto území dosiahla veľmi pozitívne výsledky.  

Pre vrstevnicovú reprezentáciu dát sme opäť zostavili chybovú maticu tohto datasetu, 

ktorá je uvedená v tab.12 

 

 
Skutočné triedy 

 kopa údolie 

Klasifikované 

triedy 

kopa 83.24 14.55 

údolie 18.39 75.47 

Tabuľka 12 Chybová matica České středohoří - vrstevnicová reprezentácia. 

 

Z chybovej matice môžeme vidieť, že v tejto reprezentácií neurónová sieť klasifikovala 

približne 25%  údolí a 17% kôp chybne. S využitím prvkov tejto chybovej matice boli 

vypočítane ďalšie metriky ako je spracovateľská presnosť PPV, užívateľská presnosť TPR, F-

score a celková presnosť ACC, ich prehľad je uvedený v tab. 13. 

 

 PPV TPR F1 

Kopa 0.842 0.798 0.819 

Údolie 0.804 0.846 0.825 

  ACC 0.821 

Tabuľka 13  Analýza presnosti vrstevnicovej reprezentácie dát Českého středohoří. 

 

Celková presnosť pre vrstevnicovú reprezentáciu dát pomocou metódy Deep Learningu 

dosiahla 82,1% . Oba terénne tvary dosiahli opäť približne rovnaké F-score cca 82%, 

Klasifikácia dát vo vrstevnicovej reprezentácií dosiahla na tomto území celkovú presnosť  

približne o 6%  menšiu oproti hypsometrickej reprezentácii. Tento výsledok je ovplyvnený 

typom analyzovaných dát. Zatiaľ čo hypsometrická reprezentácia spojite pokrýva celé územie, 
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a sprostredkováva viacej informácií, vrstevnicová reprezentácia je diskrétna, mnoho pixelov 

má len bielu farbu. Hypsometrická reprezentácia terénu v sebe naviac nesie informáciu o tvaré 

prvku. Sme schopní určiť, či je konvexný alebo konkávny Celkovo teda sieť disponovala pri 

hypsometrickej reprezentácií s väčším množstvom informácií, čo ovplyvnilo výsledok. 

Príklady klasifikovaných kôp a údolí na tomto území nájdeme na obr. 41. 

 

Obr. 41Ukážka jasne klasifikovaných terénnych prvkov kopy a údolia na území Českého 

středohoří: Vranovské údolie a Milešovka 
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7.4.3 Celková presnosť klasifikácie 

Po prevedení oboch fáz pre jednotlivé kartografické reprezentácie môžeme zhodnotiť 

ich celkovú dosiahnutú presnosť ACC, pomocou 

.

100

p kACC ACC
ACC= , 

kde ACCp je celková presnosť predsegmentácie a ACCk celková presnosť klasifikačnej fázy.  

Inak povedané, presnosť z oboch fáz môžeme považovať z pohľadu pravdepodobnosti za 

nezávislé. Celková presnosť jednotlivých klasifikácií sa nachádza v tab. 14. 

 

Typ reprezentácie ACCp ACCk ACC 

Hypometrická 97.3 88.5 86.1 

Vrstevnicová 97.3 82.1 79.9 

Tabuľka 14 Celková presnosť jednotlivých kartografických reprezentácií - České středohoří. 

 

Celková presnosť zahrňujúca obe fázy dosiahla v prípade hypsometrickej reprezentácie 86,1% 

a vrstevnicovej reprezentácie 79.9%. Efektivita rozpoznania terénnych tvarov z hypsometrickej 

reprezentácie je vyššia než v prípade reprezentácie s využitím vrstevníc. 

 

7.5 Krušné hory 

Krušné hory je geomorfologický celok, ktorý sa tiahne pozdĺž česko-nemeckej hranice 

na severozápade Českej republiky a juhu Saska. Horské pásmo má priemernú dĺžku 130 km 

a šírku približne 40 km a najvyšším vrchom je Klínovec s nadmorskou výškou 1244 m. Krušné 

hory sú pozostatkom vyzdvihnutého pohoria s plochou vrcholovou časťou obmedzenou 

strmým zlomovým svahom z českej strany. Územie sme vybrali do spracovania kvôli overeniu 

predsegmentácie na územiach s nie výraznými kopami na náhornej plošine. Ukážka vybraných 

oblastí s výskytom kôp a údolí v obmedzenom počte sa nachádza na obr. 42 
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Obr. 42 Vybrané ukážky okolí terénnych tvarov v Krušných horách: horný obrázok kopy, 

dolný obrázok údolia. 

 

7.5.1 Predsegmentačná fáza 

Táto kapitola sa venuje hodnotením predsegmentačnej fázy vytvorenej metódy pre 

testovacie územie Krušných hôr s následným určením presnosti podľa vzťahov popísaných 

v kapitole 4.9. Pre oba detekované terénne tvary bude opäť spočítané charakteristiky presnosti, 

a to spracovateľská, užívateľská a celková presnosť a F-score. 

Na danom území bola opäť prevedená hrubá segmentácia reliéfu, ktorej výstupne dáta 

vstupovali do klasifikácie pomocou metódy Deep Learningu. Predsegmentácia na tomto území 

označila 73 oblasti s potencionálnym výskytom kôp a 182 oblastí s výskytom údolí. Pre 

posúdenie samotnej predsegmentačnej fázy pre územie Krušných hôr, bola taktiež vytvorená 
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chybová matica pre manuálnu klasifikáciu jednotlivých detekovaných prvkov predsegmentácie, 

z ktorej následne boli určené ďalšie metriky. Hodnoty chybovej matice sú uvedené v tab. 15. 

 

 
Skutočné triedy 

 kopa údolie 

Klasifikované 

triedy 

kopa 80.82 9.59 

údolie 6.04 89.01 

Tabuľka 15 Chybová matica územia Krušných hôr – predsegmentačná fáza 

 

Z chybovej matice môžeme vidieť, že predsegmentácia na tomto území dosiahla horšie 

výsledky než manuálna klasifikácie. Pre oblasti predikovaných údoli bolo klasifikovaných do 

inej triedy približne 6% a pre kopy 9%. Z celkového počtu klasifikovaných kôp bolo 

zaradených do správnej triedy približne 81% terénnych tvarov a v prípade údolí to činí 89%. 

Na tomto území algoritmus pre detekciu kôp klasifikoval pomerne veľa nevýznamných miest, 

na ktorých sa mala potencionálne nachádzať kopa, čo zapríčinilo dosiahnutie nižšej presnosti 

klasifikácie. Jednotlivé vypočítané metriky sa nachádzajú v tab. 16. 

 

 PPV TPR F1 

Kopa 0.893 0.819 0.855 

Údolie 0.926 0.995 0.941 

  ACC 0.917 

Tabuľka 16  Analýza presnosti predsegmentačnej fázy územia Krušných hôr. 

 

Pre manuálnu klasifikáciu prvkov kopy a údolia dosiahla celková užívateľská presnosť 

pre predsegmentačnú fázu 91,7%.  Jednotlivé terénne tvary dosiahli rozdielne F-score, medzi 

ktorými je rozdiel skoro 10%. Údolie sa podarilo segmentovať presnejšie než kopy. Dôvodom 

je fakt, že na rozdiel od prvej lokality, tu nemajú kopy typický tvar, ide skôr o oblé kopce 

s menším sklonom. Naopak údolia sú hlboké, ostro vymedzené a ľahko rozpoznateľné. 
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7.5.2 Klasifikácia pomocou metódy Deep Learningu 

V ďalšej fáze bolo opäť prevedené zhodnotenie presnosti klasifikácie s využitím metódy 

Deep Learningu. Jednotlivé metriky, viď kapitola 4.9, boli aplikované na dva testované 

datasety, a to v hypsometrickej a vrstevnicovej reprezentácií. Následne bola opäť zostavená 

chybová matica pre obe množiny dát. 

Najprv uvedieme výsledky pre hypsometrickú reprezentáciu dát. Chybová matica tohto 

datasetu sa nachádza v tab.17 

 

 
Skutočné triedy 

 kopa údolie 

Klasifikované 

triedy 

kopa 78.08 15.07 

údolie 9.89 85.16 

Tabuľka 17 Chybová matica územia Krušných hôr - hypsometrická reprezentácia. 

 

Z chybovej matice je patrné, že v hypsometrickej reprezentácií metódy Deep Learningu 

klasifikovala približne 10%  údolí a až 15% kôp chybne, presnosť je nižšia než 

v predchádzajúcej lokalite. Následne boli z chybovej matice vypočítane ďalšie metriky ako je 

spracovateľská presnosť, užívateľská presnosť, F-score a celková presnosť, jednotlivé metriky 

sa nachádzajú v tab. 18. 

 

 PPV TPR F1 

Kopa 0.838 0.760 0.797 

Údolie 0.895 0.933 0.914 

  ACC 0.879 

Tabuľka 18  Analýza presnosti hypsometrickej reprezentácie dát pre územie Krušných hôr. 

 

Celková užívateľská presnosť ACC pre hypsometrickú reprezentáciu dát pomocou 

metódy Deep Learningu dosiahla 87.9%, avšak v tomto prípade sú rozdielne hodnoty F-score 

a to až skoro 12%, čo môžeme prisúdiť charakteru územia, ktoré je typické menej výraznými 

tvarmi kôp na náhornej plošine, avšak hlbokými a lepšie detekovateľnými horskými údoliami.  
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Pre vrstevnicovú reprezentáciu dát sme opäť zostavili chybovú maticu tohto datasetu, 

ktorá je uvedená v tab.19 

 

 
Skutočné triedy 

 kopa údolie 

Klasifikované 

triedy 

kopa 72.60 20.54 

údolie 13.74 81.87 

Tabuľka 19 Chybová matica na území Krušných hôr - vrstevnicová reprezentácia. 

 

Z chybovej matice môžeme vidieť, že v tejto reprezentácií neurónová sieť klasifikovala 

približne 72 % kôp do správnej triedy a približne 82% údolí. Na tomto boli terénne tvary oproti 

hypsometrickej  reprezentácie klasifikované s nižšou presnosťou. Následne pomocou tejto 

chybovej matice boli vypočítane ďalšie metriky ako je spracovateľská presnosť, užívateľská 

presnosť, F-score a celková presnosť. Vypočítané jednotlivé metriky sa nachádzajú v tab. 20. 

 PPV TPR F1 

Kopa 0.779 0.679 0.726 

Údolie 0.856 0.908 0.881 

  ACC 0.835 

Tabuľka 20  Analýza presnosti vrstevnicovej reprezentácie dát pre územie Krušných hôr. 

 

Celková užívateľská presnosť ACC pre vrstevnicovú  reprezentáciu dát pomocou 

konvolučnej neurónovej siete dosiahla 83.5% . Oba terénne tvary dosiahli opäť rozdielne F-

score približne o 16%, príčiny boli diskutované v predchádzajúcej kapitole. Klasifikácia dát vo 

vrstevnicovej reprezentácií dosiahla na tomto území celkovú presnosť  približne o 4%  menšiu 

oproti hypsometrickej reprezentácii. Ako už bolo zmienené vrstevnicová reprezentácia 

obsahuje menšie množstvo informácií než hypsometrická reprezentácia, tento fakt sa podieľa 

na nižšej efektivite detekcie. Príklady klasifikovaných kôp a údolí na tomto územi nájdeme na 

obr. 43 
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Obr. 43 Ukážka jasne klasifikovaných terénnych prvkov kopy a údolia na území Krušných 

hôr: Blatenské údolie, Borovy vrch. 
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7.5.3 Celková presnosť klasifikácie 

Po prevedení oboch fáz pre jednotlivé kartografické reprezentácie sme opäť zhodnotili 

ich celkovú dosiahnutú presnosť ACC. Celková presnosť klasifikácií pre obe reprezentácie sa 

nachádza v tab. 21. 

Typ reprezentácie ACCp ACCk ACC 

Hypometrická 91.7 87.9 80.6 

Vrstevnicová 91.7 83.5 76.5 

Tabuľka 21 Celková presnosť jednotlivých kartografických reprezentácií - Krušné hory. 

 

Celková presnosť dosiahla v prípade hypsometrickej reprezentácie 80,6% 

a vrstevnicovej reprezentácie 76,5%, odchýlka je 4%. Opäť sa ukázalo, že hypsometrická 

reprezentácia terénu je pri automatizovanom rozpoznávaní efektívnejšia. Na tomto území 

dosiahla  celková presnosť oproti územiu  Českého středohoří menšiu presnosť v oboch 

reprezentáciách.  Ako sme uviedli vyššie, môže byť spojené s rozdielnym typom reliéfu, 

v ktorom sa nevyskytujú tak ostré definované tvary, čo platí najviac pre kopy. 

 

7.6 Střední Povltaví  

Táto oblasť bola vybraná pre otestovania správania sa algoritmu ako predsegmentácie 

tak samotnej klasifikácie pri detekovaní veľkých riečnych údolí. Cez územie preteká rieka 

Vltava, ktorá tvorí údolie s rovným dnom kde výškový rozdiel je minimálny. Šírka daného 

údolia sa v rôznych častiach údolia mení. Na vybranom území dosahuje rovné dno údolie 

približne 200 – 300m, čo znamená že nami navhnutý algoritmus by nemusel detekovať 

jednotlivé body údolnice. Ukážka obmedzeného počtu vybraných tvarov kôp a údolí toho 

územia sa nachádza na obr. 44 
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Obr. 44 Vybrané ukážky okolí terénnych tvarov pre územie středního povltaví: horný obrázok 

kopy, dolný obrázok údolia. 

 

7.6.1 Predsegmentačná fáza 

Najprv bude pre dané testované územie zhodnotené presnosť predsegmentačnej fázy, 

a to s využitím vzťahov popísaných v kapitole 4.9. Pre oba detekované terénne tvary bude 

spočítaná spracovateľská užívateľská a celková presnosť určené F-score. 

Predsegmentácia na tomto území detekovala hľadané terénne tvary, a to kopy aj údolia. 

Pre údolia definovala 84 oblastí a pre kopy 48 oblasti možného výskytu. Z toho je patrné, že 

územie je rovinatejšie než predchádzajúce lokality, ale vyskytuje sa v ňom viac údolí. Pre 

posúdenie samotnej predsegmentačnej fázy pre územie Středního Povltaví, bola vytvorená 
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chybová matica manuálnej klasifikácie jednotlivých výstupných prvkov predsegmentácie ,viď 

tab. 22, z ktorej následne boli vypočítane ďalšie metriky. 

 

 
 

Skutočné triedy 

 kopa údolie 

Klasifikované 

triedy 

kopa 89.58 6.25 

údolie 10.71 86.90 

Tabuľka 22 Chybová matica územia Středního Povltaví – predsegmentačná fáza. 

 

Z chybovej matice môžeme dedukovať, že predsegmentácia na tomto území dosiahla 

dobré výsledky. Pre oblasti predikovaných údoli bolo klasifikovaných do inej triedy 10,71% 

a pre kopy iba 6.25%. Prehľad jednotlivých metrík spočítaných prvkov tejto matice je uvedený  

v tab. 23. 

 

 PPV TPR F1 

Kopa 0.934 0.826 0.878 

Údolie 0.890 0.960 0.924 

  ACC 0.906 

Tabuľka 23 Analýza presnosti predsegmentačnej fázy územia Středního Povltaví. 

 

Pre manuálnu klasifikáciu prvkov kopy a údolia dosiahla celková presnosť ACC pre 

predsegmentačnú fázu 90,6% . Oproti prvému územiu táto oblasť dosiahla nižšiu celkovú 

presnosť ACC. Dôvodom je fakt, že na rozdiel od prvej lokality, tu nemajú kopy typický tvar, 

ide skôr o oblé kopce s menším sklonom. Niektoré údolia v tejto lokalite mali príliš veľkú šírku, 

ktoré nami zvolené okolie r = 8 pixelov nepostačilo pokryť, čo môže byť taktiež dôsledok nižšej 

presnosti. 
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7.6.2 Klasifikácia pomocou metódy Deep Learningu 

Na oba testované datasety, a to v hypsometrickej a vrstevnicovej reprezentácií, boli 

aplikované jednotlivé metriky, viď kapitola 4.9.  Pre obe množiny dát boli opäť zostavené 

chybové matice. 

Najprv uvedieme výsledky pre hypsometricku reprezentáciu dát. Chybová matica tohto 

datasetu sa nachádza v tab.24. 

 

 
Skutočné triedy 

 kopa údolie 

Klasifikované 

triedy 

kopa 87.50 8.33 

údolie 13.09 82.14 

Tabuľka 24 Chybová matica územia Středního Povltaví - hypsometrická reprezentácia. 

 

Z chybovej matice môžeme vidieť, že v tejto reprezentácií metóda Deep Learningu 

klasifikovala približne 13%  údolí a 8% kôp chybne. Následne boli z prvkov chybovej matice, 

rovnako ako u predchádzajúceho územia. Vypočítane ďalšie metriky ako je spracovateľská 

presnosť, užívateľská presnosť, F-score a celková presnosť. Vypočítané jednotlivé metriky sa 

nachádzajú v tab. 25. 

 

 PPV TPR F1 

Kopa 0.913 0.792 0.848 

Údolie 0.862 0.945 0.901 

  ACC 0.880 

Tabuľka 25 Analýza presnosti hypsometrickej reprezentácie dát územia Středního Povltaví 

 

Celková užívateľská presnosť ACC pre hypsometrickú reprezentáciu dát pomocou metódy 

Deep Learningu dosiahla 88%, čo je približne rovnaká hodnota akú dosiahli predchádzajúce 

územie pre hypsometrickú reprezentáciu. 

 

Taktiež pre vrstevnicovú reprezentáciu dát sme zostavili chybovú maticu tohto datasetu, ktorá 

je uvedená v tab.26 
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Skutočné triedy 

 kopa údolie 

Klasifikované 

triedy 

kopa 77.08 20.83 

údolie 29.76 69.05 

Tabuľka 26 Chybová matica územia Středního Povltaví - vrstevnicová reprezentácia. 

 

Z chybovej matice môžeme vidieť že v tejto reprezentácií neurónová sieť klasifikovala 

približne 29%  údolí a 21% kôp chybne. V porovnaní s ostatnými modelovými územiami je 

efektivita klasifikácie nižšia. Je to dôsledkom toho, že krajina v oblasti Středního Povltaví 

neobsahuje typické kopy ani ostré údolia, tieto tvary sú v dôsledku geomorfologických tvarov 

zhladené a nevýrazne, poprípade rôzne zakrivené, vzájomne cez seba prechádzajú, a nie je ich 

ľahké jednoznačne identifikovať. Tieto vlastnosti výrazne ovplyvnili efektivitu detekčného 

algoritmu. S pomocou tejto chybovej matice boli vypočítane ďalšie metriky ako je 

spracovateľská presnosť, užívateľská presnosť, F-score a celková presnosť. Vypočítané 

jednotlivé metriky sa nachádzajú v tab. 27. 

 

 PPV TPR F1 

Kopa 0.787 0.596 0.678 

Údolie 0.698 0.853 0.769 

  ACC 0.731 

Tabuľka  27  Analýza presnosti vrstevnicovej reprezentácie dát územia Středního 

Povltaví. 

Celková užívateľská presnosť ACC pre vrstevnicovú reprezentáciu dát pomocou 

konvolučnej neurónovej siete dosiahla 73.1% . Klasifikácia dát vo vrstevnicovej reprezentácií 

dosiahla na tomto území celkovú presnosť  približne o 15%  menšiu oproti hypsometrickej 

reprezentácii. Rozdiel medzi oboma hodnotami je o niečo vyšší než na predchádzajúcich 

územiach a potvrdzuje predpoklad, že vrstevnicová reprezentácia je pre účely automatickej 

klasifikácie terénu menej efektívna. Špeciálne na tomto území je obťažné rozpoznať konkávny 

tvar od konvexného, chrbát od údolia, ktoré sú naviac veľmi členité. Príklady klasifikovaných 

kôp a údolí nájdeme na obr. 45. 
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Obr. 45 Ukážka jasne klasifikovaných terénnych prvkov kopy a údolia na území 

Středního Povltaví:Údolie Musíku, Rohatec. 

 

. 
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7.6.3 Celková presnosť klasifikácie 

Po prevedení oboch fáz pre jednotlivé kartografické reprezentácie sme opäť zhodnotili 

ich celkovú dosiahnutú presnosť, tieto hodnoty sa nachádzajú v tab. 28. 

 

Typ reprezentácie ACCp ACCk ACC 

Hypometrická 90.6 88.0 79.7 

Vrstevnicová 90.6 73.1 66.2 

Tabuľka 28 Celková presnosť jednotlivých kartografických reprezentácií - Středního Povltaví. 

 

Celková presnosť dosiahla v prípade hypsometrickej reprezentácie 79,7% 

a vrstevnicovej reprezentácie 66,2%. Na tomto území dosiahla presnosť oproti 

predchádzajúcim lokalitám výrazne nižšiu presnosť, ktorá je spôsobená vyššie uvedenými 

faktormi. Na celkovo nižších hodnotách efektivity sa prejavil vplyv predsegmentačnej fázy, 

ktorá na vstup klasifikačného algoritmu častejšie vyberala terénne tvary, ktoré neboli ani 

kopami ani údoliami. 

 

7.7 Zhodnotenie navrhnutej metódy 

V tejto diplomovej práci bola navrhnutá a implementovaná metóda pre rozpoznávanie 

vybraných tvarov reliéfu. Po prevedení všetkých testov na rôznych typoch reliéfu, môžeme 

usúdiť že metóda automaticky dokáže rozpoznať kopy a údolia v oboch kartografických 

reprezentáciách. 

Obe fázy metódy rozpoznávali  kopy a údolia so značným rozdielom na základe typu 

reliéfu. Predsegmentačna časť dokázala pomerne správne detekovať terénne tvary, avšak dosť 

veľký vplyv na výsledky ma veľkosť zvoleného okolia. Na území Českého středohoří veľmi 

dobre detekovala oblasti s možným výskytom kôp, kvôli ich jasným prevažne konvexným 

tvarom. Avšak na území Krušných hôr, algoritmus detekoval menej významne miesta 

s nízkymi kopami s príliš veľkým okolím do ktorého zasahovali iné terénne tvary. V prípade 

údolí ma predsegmentačný algoritmus medzery v rozpoznávaní veľkých riečnych údoli 

s rovným dnom, čo sa ukázalo v oblasti Středního Povltaví. Na tomto území sa taktiež prejavila 
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detekcia menej významných prvkov, čo malo z a následok zníženie presnosti samotnej 

klasifikácie. Tieto situácie sú popísane v nasledujúcej podkapitole 7.7.1. 

Pre hypsometrickú kartografickú reprezentáciu sa celková presnosť nami navrhnutej 

metódy pohybovala v rozmedzí 79,7 – 86,6%, na základe čoho môžeme usúdiť že 

rozpoznávanie terénnych prvkov z hypsometrickej reprezentácie  pomocou predsegmentácie 

a klasifikácie neurónovou sieťou splnila naše predpoklady, a je možne využiť tento typ 

kartografickej reprezentácie aj na ďalšie problémy spojené s rozpoznávaním terénu.   

V prípade vrstevnicovej reprezentácie sa celková presnosť navrhnutej metódy 

pohybovala v rozmedzí  66,2 – 79,9 %.  Oproti hypsometrickej reprezentácií dosiahla výrazne 

nižšiu presnosť čo môže byť ovplyvnené niekoľkými faktormi. Spomínali sme najviac 

diskrétny popis terénu či neschopnosť rozpoznať konvexitu či konkavitu tvarov, pri ktorej 

mohlo dôjsť k zámene údolia za chrbát, popr. naopak. Táto kartografická reprezentácia mala aj 

väčšie výkyvy presnosti na testovaných územiach, preto usudzujeme že je menej vhodná na 

tento typ analýz než reprezentácia hypsometrická.  

Významnú rolu pri klasifikácií terénnych tvarov zohrávala taktiež veľkosť trénovacej 

množiny, ktorá bola pôvodne pomerne malá. Jej veľkosť sa síce podarilo dodatočne zväčšiť 

prostredníctvom augmentácie, avšak tento spôsob je syntetický. Oba terénne tvary môžu 

v prírode existovať vo veľkom množstve rôznych foriem. V praxi sa tak trénovacej množine 

nemuselo podariť tieto formy identifikovať, a sieť tým pádom nebola schopná následne 

efektívne rozpoznať niektoré komplikovanejšie varianty, čo sa prejavilo na zníženej efektivite 

klasifikačnej fázy. Táto vlažnosť sa prejavila u nedostatočne dominantných terénnych tvarov, 

s ktorými sme sa stretli v oblasti Středního Povltaví. 

 

7.7.1 Problematické miesta 

V tejto časti sa pozrieme na niektoré problematické miesta, ktoré sa nepodarilo 

s použitím vyššie navrhovanej metodiky úspešne predsegmentovať či následne klasifikovať, 

a to buď z hypsometrickej reprezentácie, z vrstevnicovej reprezentácie poprípade z oboch. 
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7.7.1.1 Problematické miesta v predsegmentačnej fáze 

Nami vytvorená metóda pre hrubú segmentáciu detekuje kopu a údolia s vyššie 

popísanou presnosťou, avšak nie je zatiaľ použiteľná ako konečne riešenie na danú 

problematiku. Existujú problematické oblasti s ktorými ma vytvorený algoritmus problém 

a nevie ich správane vyriešiť. 

Jeden z problémov sú veľké údolia, ktorými preteká rieka, popr. sa tu objavujú vodné 

plochy, typicky priehrada. Jeho dno ma konštantnú výšku, viď obr. 46, ktorý zachycuje tok 

Vltavy. V takýchto prípadoch nedokáže navrhnutá metóda vyhľadať body údolnice kvôli 

nesplneniu podmienky, že okolité body hranice musia byť vyššie ako skúmaný pixel minimálne 

o 
max
z . Tento nedostatok by šiel vyriešiť automatizovanou zmenou veľkosti masky pre 

detekovanie údolí,  avšak v tejto diplomovej práci už nie je riešený kvôli komplikovanej 

implementácií.  

 

Obr. 46 Problematické miesto údolia s rovným dnom: údolie rieky Vltavy. 

 

Ďalšou problematickou časťou pre algoritmus sú oblasti s malými menej významnými 

terénnymi tvarmi, ktoré následne vstupujú do klasifikácie a znižujú vierohodnosť výsledkov, 

kvôli veľkému pomeru okolia voči terénnemu tvaru, viď. obr. 47. Túto situáciu  zachycuje 

oblasť v okolí Čelina, by sa dalo opäť riešiť automatizovanou zmenou veľkosti okolia ako už 

bolo spomenuté vyššie. 
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Obr. 47 Situácia s dvoma terénnymi tvarmi na jednom rastri, a to kopou a údolím: vrch 

Hájek, Čelinské údolie  

 

7.7.1.2 Problematické miesta v klasifikačnej fáze 

Klasifikačná fáza pomocou konvolučných neurónových sieti  pracuje s vyššie uvedenou 

presnosťou, a veľký vplyv na túto hodnotu má voľba okolia r terénneho prvku. Pri nevhodne 

zvolenom okolí, ktoré je príliš široké vzhľadom k rozmerom prvku, dochádza k situáciám 

popísaním v kapitole 3.3. Takýto prvok následne nesplňuje podmienku detekcie, a znižuje 

presnosť samotnej klasifikácie kedy algoritmus ma problém ho priradiť k  danej triede, keďže 

naša sieť nedisponovala s takýmito vstupnými dátami. 

Tieto situácie, ktoré sa v prírode bežne nachádzajú znižujú efektivitu klasifikácie, 

typickejšie sú údoli, ale môžu sa prejavovať aj u kôp. Typickým príkladom  je územie Středního 

Povltaví, kde presnosť bola výrazne nižšia oproti ostatným testovaným územiam. Na obr. 48 sú 

zobrazené situácie, pri ktorých mal algoritmus problém klasifikovať terénne prvky, kvôli 

zvolenému veľkému okoliu r, pričom na jednom klasifikovanom rastri sa nachádzali oba 

terénne tvary. Prvá situácia sa nachádza voblasti vrchu Kolo, druhá situácia znázorňuje oblasť 

v okolí kopy Makovice. 

Z vyššie uvedených dôvodov sa terénne tvary nepodarilo rozpoznať ani z vrstevnicovej 

ani z hypsometrickej reprezentácie.  
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Obr. 48 Problematické situácie pri klasifikácií 

 

Ďalšie problematické situácie, ktoré by sa v spracovaných dátach dali identifikovať, 

súvisia s nižšou efektivitou rozpoznávania tvarov z vrstevnicovej reprezentácie oproti 

hypsometrickej reprezentácie. Ukážku takejto situácie nájdeme na obr. 49, ktorý znázorňuje 

situáciu nižšej kopy na Dobskom chrbáte. 
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Obr. 49 Problematické situácie pri klasifikácií z vrstevnicovej reprezentácie 
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8 Záver 

Diplomová práca sa zaoberá tematikou automatického rozpoznávania vybraných 

terénnych tvarov z ich kartografických reprezentácií. Hlavným cieľom bolo navrhnúť 

metodický postup pre automatizované rozpoznávanie a klasifikáciu vybraných tvarov 

s využitím metódy strojového učenia (Deep Learning) z dostupných digitálnych modelov 

terénu. Diplomová práca je zameraná na klasifikáciu terénu do dvoch tried, ktoré sa od seba 

líšia geometrickými charakteristikami: kopa a údolie. Predstavujú konkávne a konvexné tvary, 

ľahko identifikovateľné v teréne. Predpokladali sme, že budú rozpoznateľné aj z ich 

kartografických reprezentácií vo forme farebnej hypsometrie a vrstevníc. Ako vstupné dáta boli 

použité snímky z voľne dostupného digitálneho modelu SRTM30. 

Navrhnutá metodika klasifikácie je viac fázová, kombinuje hrubú segmentáciu terénu 

s klasifikáciou strojového učenia. Prvá fáza bola tvorená vytváraním trénovacej množiny, na 

ktorej sa neurónová sieť naučila tieto tvary identifikovať. Následne bola aplikovaná hrubá 

segmentácia terénu s využitím navrhnutej metódy lokálnych okolí, na ktorú naviazala vlastná 

klasifikácia metódou Deep Learningu. V poslednom kroku sme porovnali efektivitu 

klasifikácie terénnych tvarov v závislosti na kartografickej reprezentácií. 

 Práca je koncipovaná do niekoľkých časti. V prvej časti sa venuje spracovaniu rešerše 

pre danú problematiku (kapitola 2), a metódami, ktorými bol problém detekovania reliéfnych 

tvarov riešení. Následne sa venuje kartografickému popisu jednotlivých terénnych tvarov a to 

konkrétnejšie kopy a údolia. Tento popis tvarov sa nachádza v kapitole 3, kde sú taktiež 

definované jednotlivé použité kartografické reprezentácie, a rôzne nejasné komplikované 

situácie skúmaných prvkov pre rozpoznávanie.  Kapitola 4 sa venuje popisu strojového učenia 

a jeho jednotlivých časti, z ktorých poznatky sme využili pri spracovávaní tejto diplomovej 

práce. Následne je opísaná metodika práce (kapitola 5), ktorá je rozdelená na niekoľko časti. 

Prvá časť sa venuje skúmaniu veľkosti okolia terénnych prvkov, ktoré sme využili pri vytváraní 

okolí nájdených terénnych prvkov. Druhá časť je zameraná na predsegmentáciu reliéfu, ktorá 

slúži na predikovanie oblasti, v ktorých sa môže nachádzať hľadaný terénny tvar. Posledná časť 

sa venuje strojovému učeniu. V kapitole 6 je úž samotná implementácia jednotlivých časti 

algoritmov a použitých technológií pre spracovanie. Posledná časť diplomovej práce je 

zameraná na porovnávanie oboch fáz metódy na vybraných územiach v českej republiky, 

a nachádzajú sa v nej jednotlivé dosiahnuté výsledky. 
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 Po prevedení všetkých analýz, sme zistili že klasifikácia terénnych tvarov pomocou 

strojového učenia je použiteľná. Miera jednotlivých úspešnosti pre typy terénnych prvkov 

a kartografických reprezentácii bola premenlivá, pohybovala sa pre jednotlivé fázy v intervale 

od 69%, do 91%.  

Predsegmentačná fáza klasifikovala veľmi dobre vysoké kopy a taktiež menšie údolia. 

Ako sme mohli vidieť vyššie jej nedostatky sa prejavili napríklad pri detekovani údolí veľkých 

rozmerov, typickým príkladom rieka Vltava, kde nebola schopná v určitých prípadoch 

detekovať lokálny extrém. V prípade kôp ma tento algoritmus nedostatky v rovinatých 

územiach s výskytom menších kôp. Pri našom výskume sme zistili, že veľkú úlohu pri 

rozpoznávaní terénnych prvkov zohráva stanovenie veľkosti okolia, ktoré dokáže vo veľkej 

miere ovplyvniť výsledky klasifikácie.  Pre stanovenie veľkosti okolia pre jednotlivé terénne 

prvky by bolo vhodné pomocou automatického zväčšenia alebo zmenšenia hranice tvaru a tým 

pádom by sa dalo presnejšie definovať jeho veľkosť. To však v tejto diplomovej práci nie je 

riešenie a je to možne použiť ako návrh na vylepšenie.  

 Klasifikácia na jednotlivé predsegmentované prvky reagovala celkom premenlivo. 

Môžeme usúdiť že taktiež ako hrubá segmentácia zvládala lepšie klasifikovať vyššie kopy 

a menšie údolia. V prípade kartografických reprezentácii bol rozdiel v klasifikácií vyšší, čo 

môžeme prisúdiť jednotlivým zobrazeniam prvkov, a malej množine dát použitých pre učiacu 

fázu. V prípade hypsometrickej reprezentácie, raster obsahoval viac informácií pre naučenie 

siete ako v prípade vrstevnicovej, a preto dosahovala hypsometrická reprezentácia lepšie 

výsledky. Preto môžeme usúdiť že pre využitie konvolučných neurónových sieti 

v geoinformatike, pre spracovanie rastrov je výhodnejšie použiť hypsometricku reprezentáciu, 

ktorá dosahovala v našej práci lepšiu efektivitu ako vrstevnicová reprezentácia. 

Ďalším dôležitým faktorom, ktorý ovplyvňuje efektivitu klasifikácie, bola veľkosť 

trénovacej množiny. Ručná extrakcia terénnych tvarov je veľmi pracná a zdĺhavá, počet vzorov 

v sa v jednotlivých trénovacích množinách pohyboval v jednotkách nižších stoviek. Ich počet 

bol umelo navýšený metódou augmentácie, ale zrejme sa nepodarilo nájsť všetky typické 

varianty oboch prvkov, ktoré sa v prírode vyskytujú. 

 Na záver môžeme konštatovať, že cieľ diplomovej práce bol naplnený. Avšak 

k relatívne odlišnej úspešnosti klasifikácie jednotlivých prvkov a kartografických reprezentácii 

sa jedna skôr o koncept, s možnými vylepšeniami, ako o úplne riešenie danej problematiky. 
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V mnohých smeroch je možné na výskum ďalej nadviazať a vylepšiť efektivitu oboch fáz 

navrhnutej metodiky.  
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Prílohy 

Vzhľadom k charakteru a formátu jednotlivých príloh sú dostupne len v elektronickej forme. 

Príloha 1: Skripty 

Navrhnutá metóda sa skladá zo 4 skriptov implementovaných v jazyku Python: 

1. hillSegmentation.py  

Algoritmus implementujúci pred segmentáciu kôp zo vstupného rastra. 

2. valleySegmentation.py 

Algoritmus implementujúci pred segmentáciu údolí zo vstupného rastra. 

3. createModel.py 

Trénovacia časť algoritmu pre vytvorenie modelu klasifikácie pomocou metódy Deep Learnig. 

4. Classification.py 

Obsahuje implementáciu samotnej klasifikácie s využitím modelu vytvorené pomocou 

createModel.py 

 

 

Príloha 2: Vstupné a výstupné dáta 

Táto časť príloh obsahuje vstupné rastre pre hrubú segmentáciu a vektorové vrstvy okolí detekovaných 

terénnych prvkov predsegmentácie a samotnej klasifikácie. Všetky vstupné a výstupne dáta pre 

jednotlivé testovacie územia sa nachádzajú v samostatných priečinkoch označených ich názvom. 

 

 


