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Klasifikace liniových prvků z družicových dat 

Abstrakt
Tato práce se věnuje objektové klasifikaci liniových prvků z družicových dat.  Hlavním 

cílem  práce  je  stanovení  vhodného  postupu  klasifikace  vybraných  liniových  prvků 

(silnice a železnice) z dat velmi vysokého rozlišení.

První  část  práce  se  zabývá  obecnými  přístupy  ke  klasifikaci  liniových  prvků 

a teoretickými rozdíly mezi objektově orientovanou a pixelovou klasifikací.

Druhé  část  je  věnována  samotné  klasifikaci  liniových  prvků.  K dispozici  byly 

snímky velmi vysokého rozlišení družice QuickBird z oblasti okolí Prahy. Nejprve byl 

navržen  postup  objektově  orientované  klasifikace.  Pomocí  programu  Definiens 

Developer  a  na  základě  poznatků  z  práce  Nobregy  et  al.  (2006)  byla  provedena 

segmentace a samotná klasifikace vybraného území na snímku.

Pro  porovnání  byla  na  stejném  výřezu  vytvořena  řízená  pixelová  klasifikace 

metodou „minimum distance“.

Pro ověření navržené klasifikační báze byla vyzkoušena objektová klasifikace ještě 

na  jiném výřezu  ze  stejného  snímku a  na  výřezu ze  snímku pořízeného  nad  jiným 

územím a v jiném čase. 

Na závěr byly obě metody porovnány vizuálním a statistickým vyhodnocením. 

Klíčová slova: Objektově orientovaná klasifikace, extrakce liniových prvků, QuickBird
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Classification of line features from remote sensing data

Abstract
This work deals with object-based classification of high resolution data. The aim of the 

thesis (paper, work) is to develope an acceptable classification process of linear features 

(roads and railways) from high-resolution satellite images. 

The  first  part  shows  different  approaches  of  the  linear  feature  classification 

and  compares  theoretic  differences  between  an  object-oriented  and  a  pixel-based 

classification.

Linear  feature  classification  was  created  in  the  second part.  The  high-resolution 

QuickBird  satellite  images  showing  Prague  surroudings  were  used  for  this 

classification.  Using  Definiens  Developer  software  and the  paper  of  Nobrega  et  al. 

(2006) the segmentation and object-based classification was created on the selected area 

of the satellite image.

Minimum distance method of a pixel-based classification of the same part of image 

was generated to compare these two methods of classifications. 

Another classification was created in an another satellite image to verify developed 

classification process.

At  the  end  a  visual  and  statistical  accuracy  assessment  was  done  to  compare 

an object-oriented and a pixel-based classification . 

Keywords: Object-oriented classification, linear feature extraction, QuickBird
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Úvod

Klasifikace liniových prvků spočívá v extrakci těchto prvků, což mohou být silnice, 

železnice,  řeky,  ale  také  vegetace  nebo  pobřežní  čára,  z  družicových  dat  pomocí 

různých postupů, ať už manuálních, poloautomatických nebo automatických. 

Snaha  o  zdokonalování  především  automatických  a  poloautomatických  postupů 

vychází z faktu, že manuální extrakce je příliš zdlouhavá a drahá, v současné době je 

třeba  co  nejaktuálnějších  (up-to-date)  informací.  Také  s  rozvojem  využití  snímků 

s  velmi  vysokým  rozlišením  dochází  k  větším  možnostem  využití  těchto  snímků 

v různých aplikacích, jako je krizový management,  aktualizace mapových podkladů, 

tvorba různých informačních systémů atd.

V současné  době  je  také  snahou přejít  od  pixelové klasifikace,  která  porovnává 

jednotlivé  pixely  na  snímku,  k  objektově  orientované  klasifikaci,  která  se,  oproti 

pixelové klasifikaci,  zabývá homogenními segmenty,  a tím umožňuje větší  možnosti 

při klasifikaci.

Ve své práci se zabývám klasifikací silnic a železnic ze snímků družice QuickBird. 

Přesná  extrakce  cest  je  základní  část  procesu  automatické  interpretace  satelitních 

a  leteckých  snímků.  Cesty  jsou  velmi  důležité  pro  mnoho  topografických  aplikací. 

Rovněž železnice tvoří jeden z dominantních prvků na snímcích i v krajině.

Cílem  mé  diplomové  práce  bylo  jednak  porovnaní  metod  klasifikace  liniových 

prvků a jednak použití těchto metod v praxi. Tomu odpovídá struktura mé práce, když  v 

první části porovnávám pixelovou a objektově orientovanou klasifikaci z teoretického 

hlediska, kdežto ve druhé části se zaměřuji na praktické použití obou metod při extrakci 

liniových prvků.
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1 Přístupy ke klasifikaci liniových prvků 

1.1 Metody používané k extrakci komunikací

J.B.  Mena  v  roce  2003  vytvořil  klasifikaci  přístupů  a  technik,  které  se  používají 

k poloautomatické nebo automatické extrakci silnic z dat DPZ. Vytvořil 8 základních 

skupin,  které  jsou  charakterizovány v  diplomové  práci  Lucie  Janatové  (2006).  Zde 

uvádím  pouze  přehled  jednotlivých  skupin  algoritmů  a  přístupů,  mezi  které  patří: 

metody sledování obrazu komunikace, morfologické metody a filtrační techniky, snake 

aplikace  a  metody  dynamického  programování,  segmentační  a  klasifikační  metody, 

metody  založené  na  analýze  snímků  několika  měřítek  a  rozlišení,  metody 

stereoskopické  analýzy,  metody  multi-temporální  analýzy,  výzkumy  znalostní 

reprezentace  a  fuzzy  modelu.  Já  pro  svou  práci  budu  využívat  metodu  založenou 

na segmentaci obrazu a fuzzy logice.

1.2 Klasifikační pravidlo a příznaky

Sestavit převodní matici úlohy dálkového průzkumu Země znamená nalézt vztah, který 

jisté  hodnotě  parametrů  s(x,y)  přiřazuje  jednoznačně  určitou  velikost  naměřených 

obrazových dat ve všech složkách více obrazu f(x,y). Tento vztah se nazývá klasifikační 

pravidlo,  protože  podle  něj  dochází  k  přiřazení  každého  obrazového  údaje  k  určité 

sestavě vnitřních parametrů s(x,y) a tím i příslušnost k jedné z hledaných tříd. Celému 

procesu rozdělení naměřeného datového obrazového souboru f(x,y) se říká klasifikace. 

Problém vytvoření přenosové matice je tedy shodný s úkolem určit klasifikační pravidla 

(Kolář et al. 1997).

Při  hledání  klasifikačních  pravidel  se  vychází  z  toho,  jakým způsobem se  mění 

radiační veličina fm(x,y) v závislosti na změně druhového nebo stavového parametru 

s(x,y).   Pokud jsou tyto změny natolik význačné a charakteristické,  že je lze použít 

k sestavení klasifikačního pravidla, nazývají se příznaky. Nositeli příznaků nemusí být 

všechny složky fm(x,y) (Kolář et al. 1997).

Složky, jejichž příznaky se použijí na sestavení klasifikačního pravidla, se nazývají 
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příznakové  složky  víceobrazu  f(x,y).  Prostor  definovaný  příznakovými  složkami 

vektoru f(x,y) se bude nazývat příznakový prostor nebo prostor příznaků. Podle toho 

zda  je  příznak  spojen  se  změnou  prostorových  souřadnic  (x,y)  nebo  se  změnou 

naměřeného  údaje  u  některé  obrazové  složky,  rozeznávají  se  příznaky  prostorové, 

spektrální, časové nebo polarizační (Kolář et al. 1997).  

Prostorovým  příznakem  je  plošná  homogenita  dat  fm(x,y),  která  určuje  hranice 

objektu  dané  jeho  tvarem  a  velikostí.  Důležitým  prostorovým  příznakem  jsou 

i parametry vyjadřující vnitřní texturu objektu. V některých případech je příznakovou 

vlastností i topologie určité sestavy objektu (Kolář et al. 1997). Těmto příznakům se 

budu věnovat podrobněji v dalších kapitolách.

Spektrální příznaky vyjadřují odrazivé a vyzařovací vlastnosti zkoumaného povrchu. 

Jsou jimi normalizované hodnoty intenzity záření naměřené v jednotlivých spektrálních 

intervalech, jejich lineární kombinace nebo celková intenzita ve všech kanálech (Kolář 

et al. 1997).

Časové příznaky jsou dány specifickou dynamikou hledaného objektu a představují 

charakteristický  časový  průběh  prostorových  a  spektrálních  příznaků.  Stejně  jako 

u statistických hodnot i u časových změn platí, že se musí odlišit od změn náhodných 

nebo bezvýznamných (Kolář 2008).

1.3 Pixelová klasifikace

Při  pixelové  klasifikaci  dat  dálkového  průzkumu  pomocí  počítače  je  využíváno 

rozdílných odrazivých vlastností  objektů,  přičemž objekty (resp.  pixely)  s  podobnou 

odrazivostí jsou přiřazeny k jedné skupině v příznakovém prostoru. Příznakový prostor 

je určen počtem použitých spektrálních kanálů. Aby mohl být každý shluk bodů resp. 

každý  pixel  přiřazen  v  příznakovém  prostoru  určité  třídě  objektů  s  informačním 

obsahem, je potřeba rozhodovacího pravidla (Halounová, Pavelka 2005).

Rozeznáváme dva typy klasifikací. Jednu z nich označujeme jako řízenou a druhou 

jako neřízenou. Řízená klasifikace znamená, že interpretátor si sám vybírá                 tzv. 

trénovací plochy jako vzory pro jednotlivé třídy a tím vytváří trénovací soubor. Poté 

následuje výpočet příznakového prostoru a pak vlastní  klasifikace. Při  klasifikaci se 
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automaticky zařadí jednotlivé pixely do předem vybraných tříd (Kolář et al. 1997). 

K tomu se využívá různých druhů klasifikátorů, např.:

Klasifikátor  minimální  vzdálenosti od  průměru  (minimum  distance),  který 

vypočítá průměr ze spektrálních hodnot  pro každou třídu pro každý kanál.  Hodnota 

v daném pixelu (při klasifikaci) se porovnává s těmito průměry a ke kterému to má 

nejblíže,  do  jeho  třídy  se  zařadí,  pokud  tato  “vzdálenost”  nepřesáhne  stanovenou 

velikost prahu (treshold). Pokud ano, pixel zůstane neklasifikován.

Parallelepiped klasifikátor – u tohoto klasifikátoru jsou vymezeny čtyřúhelníky 

a pixel je pak zařazen do kategorie podle toho, zda padne do vymezeného prostoru.

   Gaussův klasifikátor maximum likelihood nebo jeho rozšířený typ  Bayesovský 

klasifikátor.  Klasifikátor maximum likelihood je založen na předpokladu, že rozdělení 

bodů tvořících jednu třídu tréninkových dat má Gaussovo, tedy normální rozdělení.

Při neřízené klasifikaci se nejprve vytvoří shluky, např. podle přání interpretátora 

tak, že určí minimální a maximální počet shluků. Pak se provede klasifikace. Dalším 

krokem je přisouzení obsahového významu jednotlivým shlukům.  Výsledky zatřídění 

do shluků mohou sloužit jako příprava  pro řízenou klasifikaci. Shluky s příbuznými 

charakteristikami jsou spojeny do jedné třídy a tyto tréninkové plochy se pak použijí pro 

řízenou klasifikaci . Tento způsob se nazývá hybridní klasifikace (Kolář et al. 1997).

1.4 Objektově orientovaná klasifikace

Objektově orientovaná klasifikace (OBIA) je sub-disciplína geoinformačních věd, která 

se zabývá dělením obrazu snímků dálkového průzkumu do smysluplných obrazových 

objektů  a  hodnocením  jejich  charakteristik  pomocí  prostorového,  spektrálního 

a temporálního hlediska (Hay, Castilla 2006).

Základní  myšlenka objektově  orientované klasifikace je  zaměřena na interpretaci 

důležitých  sémantických  informací  na  snímcích  DPZ,  které  nejsou  reprezentovány 

v jediném pixelu,  ale  v  obrazových objektech  a  jejich  vzájemných vztazích  (Baatz, 

Schape 2000). V podstatě OBIA vyžaduje segmentaci snímku, označení, klasifikaci      a 

schopnost zjistit a spojit jednotlivé objekty (segmenty) v prostoru a čase (Hay, Castilla 

2006).

Podle práce Hay et al.  (2005) existuje několik důvodů, proč v posledních letech 
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došlo k rozvoji a většímu využívání objektově orientované klasifikace:

−dramatický nárůst komerčně dostupných snímků velmi vysokého rozlišení

−stále složitější potřeby uživatelů a  vyšší požadavky na geoinformační produkty

−rozpoznání limitujících omezení při používání pixelové klasifikace ( např. pixely 

nejsou pravé geografické objekty, současné analýzy v dálkovém průzkumu zanedbávají 

prostorové elementy jako například textura, tvar, okolí objektu,)

−zvýšení dostupnosti výkonných počítačových nástrojů a vyspělosti objektově 

orientovaného programování

−nárůst informovanosti o tom, že objektově orientované metody mohou lépe využít 

zanedbávané informace na snímcích a poskytují větší integraci s vektorovými 

geoinformačními systémy

−poznání potřeby více-pohledového výzkumu v monitorování, modelování a manage-

mentu životního prostředí, pro který jsou objektově orientované metody zvláště vhodné. 

1.4.1 Segmentace obrazu

Obrazová  segmentace  je  druh  regionalizace,  která  zobrazuje  objekty  podle  kritéria 

homogenity a zároveň podle prostorové souvislosti objektů. Segmentací se obraz rozdělí 

na homogenní, souvislé a vzájemně sousedící objekty (Gao, Mas 2008).

Podobná  definice  říká,  že  segmentace  je  dělení  obrazových  dat  v geografickém 

a  příznakovém  prostoru  do  oddělených  regionů,  shluků  pixelů,  o  definované  míře 

homogenity / heterogenity (Definiens AG 2007a).

1.4.1.1 Metody segmentace 

Segmentace může být operace, při níž dochází k rozdělování, spojování, nebo změně 

tvaru objektů (Definiens AG 2007a).

Segmentace se dělí na dva základní typy. Prvním je tzv. strategie top-down, při které 

dochází  k  rozdělování  větších  částí  obrazu  na  menší,  druhá  je  strategie  bottom-up, 

při které se naopak spojují menší objekty do větších. Je možné, ale není to nutné, začít 

od jednotlivých pixelů.
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Chessboard segmentation

Program  Definiens  Developer  nabízí  několik  typů  segmentací.  Chessboard 

segmentation  je  nejjednodušší  segmentační  algoritmus.  Je  to  segmentace  top-down, 

neboť rozděluje obraz do stejných čtverců určité velikosti.

Obr. 1.1 : Chessboard segmentation (Zdroj: Definiens AG 2007a)

Quad Tree Based Segmentation

Tento algoritmus vytváří dělením obrazu čtverce o různé velikosti, tudíž se též jedná 

o typ segmentace top-down. Nejdříve se vytvoří počáteční grid a poté je každý čtverec 

dělen  do  čtyř  čtyřúhelníků,  dokud  se  nedosáhne  požadovaného  stupně  homogenity 

v jednotlivých čtyřúhelnících.

Obr.1.2: Quad tree based segmenation (Zdroj: Definiens AG 2007a)
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1.4.1.2 Multiresolution segmentation

Segmentace s multirozlišením patří do skupiny segmentací bottom-up, neboť spojuje 

jednotlivé pixely nebo objekty do větších celků.

Podle uživatelské příručky Definiens Developer (2007a) pracuje tento segmentační 

proces na základě následujících pravidel:

A. Segmentace začne na úrovni velikosti jednoho pixelu a spojuje jednotlivé objekty 

iterativně  do  větších  jednotek  tak  dlouho,  dokud  není  dosažena  daná  hranice 

homogenity jednotlivých prvků. Tato homogenita je definována kombinací spektrální 

homogenity  a  tvarové  homogenity.  Tato  kalkulace  se  dá  ovlivnit  nastavením 

tzv. měřítkového parametru (scale parameter), při zadání vyšší hodnoty parametru se 

vytvoří větší objekty, naopak menší hodnota zapříčiní menší velikost objektů.

B. Samotný proces začíná hledáním podle kritéria homogenity nejvhodnějšího souseda 

pro spojení s ním.

C. Pokud není vhodnost obou prvků vzájemná, algoritmus se přesune k  hledání dalšího 

nejvhodnějšího partnera.

D. Pokud je vhodnost vzájemná, oba objekty se spojí v jeden.

E. Při každém opakování bude každý objekt v určité úrovni porovnáván pouze jednou.

F. Opakování budou probíhat tak dlouho, dokud nebude již možné zádné další spojení 

objektů bez  překročení maximální povolené homogenity objektu.

Kritérium homogenity

Jak  ukazuje  obrázek  1.3,  kritérium homogenity  se  skládá  ze  dvou  složek:  barevné 

a tvarové. Barevná homogenita je založena na směrodatné odchylce (standard deviation) 

spektrálních barev. Znázorňuje ji vzorec 1.1

(1.1)
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kde σc je směrodatná odchylka ve vrstvě c,

ωc je váha vrstvy c.

Tvarová homogenita závisí na odchylce od jednolitého a hladkého tvaru.  Lze ji vyjádřit 

pomocí vzorce 1.2

 

(1.2)

kde l je délka hranice objektu a n je plocha objektu v pixelech.

Obr. 1.3: Jednotlivé složky kritéria homogenity (zdroj: Definiens  AG 2007a)

Kritérium  homogenity  může  být  přizpůsobeno  udáním  vah  kritéria  tvaru 

a  kompaktnosti.   Uživatel  může  zvolit  míru  vlivu  tvarové  složky  zadáním kritéria 

homogenity tvaru  w1 mezi 0,1 a 0,9. Míra vlivu barevného kritéria se rovná (1 – w1), 

tedy součet měr vlivu barvy a tvaru je 1. Dále je třeba určit míru vlivu tvarové složky, 

tedy  kompaktnosti  (compactness)  a  hladkosti  (smoothness).  Zadá  se  míra  vlivu 

kompaktnosti w2 a  poté je dopočítána míra vlivu hladkosti tak, aby obě tyto složky se  v 

součtu rovnaly 1.
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1.5 Rozdíly mezi klasifikací per pixel a objektově 
orientovanou klasifikací

Objektově  orientovaná  klasifikace  se  liší  od  pixelové  klasifikace  tím,  že  pracuje 

s  (homogenními)  objekty  vytvořenými  segmentací,  a  tím  může  být  při  klasifikaci 

použito  více  příznaků.  Když  se  objekt  skládá  z  více  pixelů,  mohou  být  spočítány 

objektové charakteristiky, jako střední hodnota, směrodatná odchylka, ratio atd. Rovněž 

mohou být brány v úvahu při klasifikaci tvarové a texturální znaky objektu.

U objektově orientované klasifikace lze také využít fuzzy logiky. To znamená, že lze 

použít takzvaných měkkých klasifikátorů, které přiřazují objektu pravděpodobnost, že 

patří do určité třídy. Objekt tedy není jednoznačně zařazen do jedné třídy, ale           je 

vyjádřena jeho příslušnost do více tříd s různou mírou příslušnosti.

Mansor a kol. (2002) vytvořil následující tabulku, ve které stručně definoval rozdíly 

mezi oběma typy klasifikací.

Tab. 1.1: Rozdíly mezi pixelovou a objektově orientovanou klasifikací

Pixelová klasifikace Objektově orientovaná klasifikace
Oprava atmosférické distorze vyžaduje 

znalost hodnot jako sluneční elevační úhel, 

pozemní viditelnost a další. 

Segmentace se vytváří přímo na snímku, 

dokud nedosáhneme požadovaných 

polygonů.
Klasifikace založena na spektrálních 

hodnotách jednotlivých pásem obsažených 

ve snímku.

Mimo hlavních pásem můžeme použít jako 

klasifikační parametry například DEM, 

jasové hodnoty nebo vektorové vrstvy.
Klasifikace je prováděna pouze jednou. Může být použita klasifikace krok za 

krokem, přičemž jednotlivé kroky mohou 

být v průběhu klasifikačního procesu 

odstraněny.
Vyžaduje modusový filtr k redukování 

distorze.

Nevyžaduje žádný filtr, obraz již po 

segmentaci obsahuje smysluplné polygony.
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 1.6 Hodnocení přesnosti klasifikace

Když je klasifikace hotová, musí přijít další, velice důležitý, krok, a to je zhodnocení 

přesnosti klasifikace. K tomuto účelu se používá různých metod a přístupů. 

Nejčastěji používané přístupy používají digitální porovnávání výsledku klasifikace 

se skutečností. Jedním z nich je porovnávání v testovacích plochách, které jsou známy 

z jiných referenčních dat, tyto testovací plochy jsou reprezentovány buď homogenními 

testovacími  plochami  vybranými  předem zpracovatelem,  nebo  testovacími  plochami 

vybranými náhodně (Kolář et al. 1997). 

Další  možnost,  jak  určit  přesnost  klasifikace  je  kappa  index,  pohybující  se 

v  rozsahu  <0,1>.  Tento  index  vyjadřuje  odpovídající  omezení  chyby  získané 

klasifikátorem, která byla porovnána s chybou zcela náhodného klasifikátoru. Hodnota 

0,75 by znamenala, že klasifikátor se vyhýbal 75 % chyb, které by vznikly při zcela 

náhodném procesu (Kolář et al. 1997) . Je vyjádřen vztahem 1.3

(1.3)

kde n je celkový počet pixelů v matici,

k je počet tříd a

n+i je celkový počet pixelů referenční třídy i.

Další  možností  zhodnocení  klasifikace  je  výpočet  její  celkové  přesnosti  podle 

vzorce 1.4. Jedná se o podíl správně klasifikovaných pixelů a celkového počtu pixelů 

v matici.

(1.4)

Kde nii se rovná počtu pixelů v řádku i.
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Dále  je  také  možné  charakterizovat  přesnost  v  jednotlivých  třídách  určením 

uživatelské  a  zpracovatelské  přesnosti.  Uživatelská  přesnost  (User's  Accuracy) 

stanovuje poměr správně přiřazených pixelů k určité třídě a všech pixelů náležejících 

podle klasifikace této třídě. Výpočet se provádí podle vzorce 1.5

(1.5)

Zpracovatelská  přesnost  (Producer's  Accuracy)  udává  poměr  správně 

klasifikovaných pixelů  určité  třídy k celkovému počtu  pixelů  referenční  třídy podle 

vzorce 1.6.

(1.6)

Program  Definiens  Developer  nabízí  čtyři  možnosti  zhodnocení  přesnosti 

klasifikace. Prvním z nich je tzv. Classification Stability.  Zde je rozdíl mezi nejlépe 

a druhou nejlépe zařazenou třídou počítán procentně. Tento statistický výstup ukazuje 

základní  statistické  operace  u  jednotlivých  tříd  (počet  obrazových  objektů,  průměr, 

směrodatnou odchylku, minimální a maximální hodnotu). 

Obr. 1.4: Výstup Classification Stability (zdroj: Definiens AG 2007a)

Další možnost, jak zjistit přesnost klasifikace je Statistika nejlepšího klasifikačního 
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výsledku (Best Classification Result statistics). Tato metoda, stejně jako minulá, počítá 

základní  operace  jako  počet  obrazových  objektů,  průměr  atd.,  avšak  na  základě 

nejlepšího výsledku klasifikace objektů přiřazených do třídy (Definiens AG 2007a).

Obr. 1.5: Výstup Best Classification Result (zdroj: Definiens AG 2007a)

Další  dva  způsoby  jsou  založeny  na  vytvoření  chybové  matice.  První  metoda 

využívá  tzv. masku trénovacích a testovacích oblastí. Tyto oblasti se používají          pro 

zjištění kvality klasifikace porovnáním klasifikace s referenčními daty. Druhá metoda 

není  založena  na  pixelech,  ale  na  “samplech”,  což  jsou  objekty,  které  typicky 

reprezentují  jednotlivé třídy.  V rámci tohoto hodnocení  přesnosti  program Definiens 

vypočítá  celkovou  přesnost  klasifikace,  uživatelskou  a  zpracovatelskou  přesnost 

jednotlivých tříd a kappa index.

23



Obr. 1.6 : Chybová matice založena na masce trénovacích a testovacích oblastí (zdroj:  

Definiens AG 2007a)
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2 Rešerše literatury

Problematikou objektové klasifikace a klasifikace silniční sítě z družicových snímků 

se zabývá poměrně mnoho vědců.  Jejich práce se ale většinou dotýkají  buď tématu 

objektové klasifikace, nebo spektrální klasifikace silniční sítě. 

Jednou z  mála prací,  které se  zabývají  přímo objektovou klasifikací  silniční  sítě 

je  práce   autorů  R.A.A.  Nobregy,  C.G.  O'Hary  a  J.A.  Quintanilha:  „DETECTING 

ROADS IN INFORMAL SETTLEMENTS  SURROUNDING SAO PAULO CITY BY 

USING  OBJECT-BASED  CLASSIFIC  ATION“.  Tato  práce  popisuje  technologii 

použitou při detekci a klasifikaci cest u osídlení v okolí města Sao Paulo. Bylo použito 

11-ti  bitových multispektrálních snímků z družice Ikonos.  Klasifikační pravidla byla 

vytvořena  z  informací  o  objektech,  využitím  kombinace  mezi  originálními 

multispektrálními pásmy, hlavními komponentami a geometrickými charakteristikami 

jako jsou např. šířka, délka a asymetrie. Celková přesnost této klasifikace byla 65 %, 

což je, vzhledem k vysoké heterogenitě území, uspokojivý výsledek.  

Jedna  z  prací,  která  řeší  segmentaci  silnic  na  snímcích  vysokého  rozlišení,  je 

od českého autora J. Říčného, který působí na univerzitě v Ostravě.  Článek s názvem: 

“A-PRIORI INFORMATION DRIVEN MODEL FOR ROAD SEGMENTATION IN 

HIGH RESOLUTION IMAGES”  ukazuje   možnost  rozšíření  již  dříve  používaného 

modelu aktivních kontur. Tato extenze závisí na apriorní znalosti o šířce silnice (cesty), 

kterou chceme klasifikovat. Tato metoda byla vyzkoušena na sérii snímků a výsledky 

ukazují,  že  tento  nový  model  přináší  lepší  výsledky,  než  běžně  používaná  verze 

založená na gradientu.

Extrakce  hranic  vybraného  objektu  může  sloužit  nejen  k  určování  silniční  sítě, 

ale také například k mapování pobřežní čáry, vykreslení hranic jezer atd. Tímto tématem 

se  zabývá  článek  s  názvem:  “POLYGON  FEATURE  EXTRACTION  FROM 

SATELLITE  IMAGERY BASED  ON  COLOUR  IMAGE  SEGMENTATION  AND 

MEDIAL AXIS”, který vytvořil kolektiv autorů O. Sharma. D. Mioc a F. Anton. Tato 

popisovaná metoda využívá segmentaci daného obrazu a následné určení střední osy 

(medial axis) objektu pomocí Delaunyho triangulace a Voronoiových diagramů.

Jednou  z  prací  zabývající  se  klasifikací  silniční  sítě  v  suburbanizovaných 
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oblastech  je  článek  od  autorů  A.  Groteho  a  C.  Heipkeho  s  názvem:  “ROAD 

EXTRACTION  FOR  THE  UPDATE  OF  ROAD  DATABASES  IN  SUBURBAN 

AREAS”. Tento algoritmus je blízký objektově - orientovanému přístupu. Nejprve je 

snímek  rozdělen  na  segmenty  užitím  normalizovaných  algoritmů  založených 

na kritériích týkajících se barvy a hran. Poté jsou výchozí segmenty spojeny do větších 

oblastí podle tvarů a hran. Nyní se však berou v úvahu celé segmenty, ne jednotlivé 

pixely. Segmenty jsou následně ohodnoceny podle tvarů, velké segmenty jsou rozděleny 

do několika menších na základě skeletonu segmentu. Samotná klasifikace silniční sítě 

probíhá  podle  několika  kritérií:   intenzita,  NDVI,  elongace  kombinovaná      s 

konvexitou, šířka a stálost šířky. Problémem této klasifikace je, že vznikly segmenty 

silnic a mezi nimi se objevují mezery. Proto se  spojily segmenty, které mají podobný 

směr, jsou blízko sebe a mají mezi sebou relativně plynulý přechod. Tato metoda byla 

vyzkoušena  na  několika  snímcích  a  ukázala  se  jako  vhodná  pro  extrakci  silnic 

v suburbanizovaných oblastech.

Poloautomatické extrakci silnic se věnuje článek autora F. Ameri a kol. : “SEMI-

AUTOMATIC  EXTRACTION  OF  DIFFERENT-SHAPED  ROAD  CENTERLINES 

FROM MS AND PAN-SHARPENED  IKONOS IMAGES”.  Jako  vstupní  data  byly 

použity multispektrální a zaostřené  Ikonos snímky města Lavasan v Iránu. Tato data 

byla  po  úpravě  kontrastu  nejdříve  klasifikována  spektrálně  pomocí  Fuzzy K-Means 

klasifikace.  Pro  zvýšení  kvality  zjištěných  silničních  prvků  bylo  využito 

morfologických  operátorů  jako  rozšířeni  (dilatace),  rozdělení  (eroze),  otevřenost, 

uzavřenost atd. Dále bylo použito prostorové klasifikace na základě K-Means ke zjištění 

středních uzlů silnic (road center nodes). Poté, pomocí teorie grafů a algoritmu MST 

(minimum spanning tree), byly nalezeny střední osy cest a silnic. Při výpočtu celkové 

přesnosti  došli  autoři  k číslu 98,2% a koeficient Kappa byl 86,26%, což jsou velmi 

uspokojivé výsledky. Následující schéma znázorňuje postup výše popsané metody.
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Obr. 2.1: Diagram poloautomatické extrakce silnic (zdroj: Ameri, F. et al. 2008)

Je mnoho různých přístupů, jak extrahovat silnice a cesty z leteckých a družicových 

snímků.  Vznikla  tedy  idea  porovnání  jednotlivých  metod  a  pod  záštitou  EuroSDR 

(European Spatial Data Research) vznikl test vybraných metod. Výsledky tohoto testu 

jsou  shrnuty  v  článku  “A  TEST  OF  AUTOMATIC  ROAD  EXTRACTION 

APPROACHES”  napsaném autory:  Mayer,  H.,  Hinz,  S.,  Bacher,  U.,  Baltsavias,  E. 

Autoři vybrali pro testování 3 letecké snímky s následujícími různými terény: 

Snímek 1: suburbanizovaný kopcovitý terén

Snímek 2: venkovský kopcovitý terén se střední komplexitou

Snímek 3: venkovský kopcovitý terén s malou komplexitou. 

Dále byly vybrány 3 snímky z družice Ikonos:

Snímek 1: urbanizovaný/suburbanizovaný kopcovitý terén

Snímky 2 a 3:  venkovský kopcovitý terén se střední komplexitou

Pro porovnání jednotlivých metod byla vybrána tři hlavní kritéria. Prvním hlediskem 
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je  Kompletnost,  to znamená procento referenčních dat, která jsou vyhodnocena jako 

extrahovaná data silnic.  Optimální hodnota je 1. Dalším kritériem je  Přesnost,  která 

ukazuje  podíl  správně extrahovaných dat  jako silnice.  Rovněž  nejlepším výsledkem 

je hodnota 1. Třetí kritérium je chyba RMS (root mean square). Tato chyba představuje 

geometrickou přesnost dat. Vypočítá se ze vzorce RMS =ω/√3, přičemž ω představuje 

šířku bufferu okolo referenční sítě.

Testováno bylo šest různých přístupů, z nichž pouze tři se daly použít i pro extrakci 

silnic  z  leteckých  snímků.  Výsledek  testu  ukázal,  že  je  možné  extrahovat  silnice 

s  dobrou  kvalitou  kompletnosti  i  přesnosti,  avšak  pouze  pro  terén  s  limitovanou 

komplexitou,  hlavně  pro  venkovské  oblasti.   U  prvního  snímku  Ikonos  nepodala 

využitelných výsledků ani jedna metoda, neboť ani jedna nepřekročila zadané hranice 

úspěšnosti  u  kompletnosti  (0,6)  a  přesnosti  (0,75).  Dále  bylo  zjištěno,  že  postupy 

založené na lineární extrakci a Stegerově extraktoru poskytují lepší výsledky pro více 

lineární  snímky vysokého  rozlišení  Ikonos  než  přístupy  založené  na  pixelové  nebo 

lokální klasifikaci.  

Zajímavou  prací,  která  porovnává   objektově  založenou  klasifikaci  a  pixelově 

založenou klasifikaci, je článek od autorů Gao, Y. a Mas, J. F. (2008).  Hlavním cílem je 

zjistit,  jak  ovlivňuje  prostorové  rozlišení  satelitních  snímků  výsledek  objektové 

klasifikace (OBIA). Při experimentu bylo použito několik snímků se čtyřmi různými 

prostorovými  rozlišeními.  OBIA ukázala,  že  poskytuje  větší  přesnost  než  pixelová 

klasifikace, avšak se vzrůstajícím prostorovým rozlišením snímků se snižuje rozdíl mezi 

objektovou a pixelovou klasifikací.

Článek “MULTI SCALE OBJECT BASED DETECTION AND CLASSIFICATION 

AND CLASSIFICATION OF ROADS AND VEHICLES IN HIGH RESOLUTION 

OPTICAL SATELLITE IMAGERY” (Oostdijk  a  kol.  2008)  představuje  objektovou 

klasifikaci silnic a vozidel,  kde extrakce probíhá ve třech úrovních. První úroveň je 

stanovení  oblastí  zájmu  (ROI),  při  druhé  fázi  je  vytvořena  segmentace  a  samotná 

klasifikace uvnitř oblastí zájmu. Ve třetí fázi je klasifikace vylepšena na základě znalosti 

charakteristik  objektů  a  kontextu.  Tato  metoda  byla  testována  na  datech  vysokého 

rozlišení  s  poměrně  dobrým  výsledkem,  nicméně  podle  autorů  je  nutné  ještě  tuto 

metodu vylepšit.
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Extrakcí  železniční  sítě  se  zabývá  článek:  “EXTRACTION  OF  RAILROAD 

OBJECTS FROM VERY HIGH RESOLUTION HELICOPTER-BORNE LIDAR AND 

ORTHO-IMAGE  DATA”  od  autora  M.  Neuberta  a  kol.  Tato  práce  ukazuje,  že 

je možné automaticky extrahovat železnice s vysokou geometrickou přesností pomocí 

dat z laserového scanování, bez použití leteckých snímků. Rozhodnutí proč nepoužívat 

letecké snímky bylo učiněno hlavně z důvodu velkého množství dat ke zpracování. Byly 

použity  dvě  různé  metody,  obě  prokázaly  uspokojivé  výsledky  a  jsou  vhodné 

pro poskytování aktuálních informací o železniční infrastruktuře.

Objektová klasifikace byla také použita při klasifikaci meandrů, pro zjištění říční 

dynamiky řeky Gangy.  Autoři  článku Addink a Kleinhans (2008) využili  kombinace 

spektrálních  a  tvarových  charakteristik  pro  určení  toku  řeky,  což  by  u  pixelové 

klasifikace nebylo možné.

Tyto výše popsané práce mi poskytly přehled o problematice objektové  klasifikace 

a klasifikace silnic. Nejvíce mě inspirovala práce Nobregy et al. (2006), ze které jsem 

vycházela v praktické části této práce.

Další  literaturou,  která  mi  pomohla  pří  práci  byla  skripta  Kolář  et  al.  (1997), 

Halounová,  Pavelka  (2005),  která  se  zabývají  dálkovým průzkumem Země  obecně. 

V neposlední řadě jsem také čerpala z diplomových prací mých předchůdců (Janatová 

2006, Kopalová 2007), které se rovněž zabývají objektovou klasifikací, nebo extrakcí 

silnic.
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3 Použitá data

K dispozici pro svou práci jsem měla dva snímky  družice QuickBird. Tato družice je 

na oběžné dráze od 18.10.2000. Doba obletu družice kolem Země je 3 dny, výška orbitu 

je  450  km a  úhel  inklinace  se  rovná  3°.   Družice  poskytuje  data  velmi  vysokého 

rozlišení,  jak  multispektrální,  tak  panchromatická.  Následující  tabulka  poskytuje 

přehled spektrálních pásem družice QuickBird s jejich specifikacemi.

Tab. 3.1: Spektrální pásma družice QuickBird 

Zdroj: www.gisat.cz

Oba dva snímky leží ve Středočeském kraji v bezprostředním sousedství hlavního 

města  Prahy  a  jsou  uloženy  v  kartografickém  zobrazení  WGS84/UTM  zone  33N. 

Pro navržení klasifikačního postupu jsem využívala výřez ze snímku č.1, pořízeného 

13.4.2007, na kterém je okolí obce Líbeznice. Vybrané území má rozlohu 2000 x 1600 

m, vyskytuje se na něm rychlostní komunikace, silnice, železnice i vesnická zástavba s 

menšími ulicemi.

Pro  ověření  přenositelnosti  mnou  navrhnuté  klasifikační  báze  jsem vybrala  ještě 

jeden výřez z tohoto snímku. Tento výřez má rozlohu 1700 x 1900 m a tvoří ho území 

obce  Hovorčovice  a  její  okolí.  Oba  dva  snímky  se  vyznačují  podobnou  strukturou 

krajiny, ve které se nacházejí pole, lesy a menší zástavba. 

Na následujícím obrázku číslo 3.1 je znázorněna oblast, kterou pokrývá snímek č.1 

a vybrané oblasti obcí Zlonín a Hovorčovice.
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Obr.  3.1:  Přehledová  mapa  území  zobrazeného  na  snímku  č.  1  družice  QuickBird 

(zdroj: www.mapy.cz)

Pro vyzkoušení klasifikace na jiném snímku jsem použila snímek pořízený v jiném 

čase  a nad jiným územím. Tento snímek zobrazuje území jihozápadně od Praha, v okolí 

města Rudná. Snímek č. 2 byl pořízen 20.7.2007 a vybrala jsem z něj výřez obce Chýně 

a okolí. Tento výřez o velikosti 2500 x 2600 m a snímek č.2 je znázorněn na obrázku 

3.2.

31



Obr. 3.2 : Přehledová mapa území zobrazeného na snímku č. 2 družice QuickBird 

(zdroj: www.mapy.cz)
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4 Metodika práce

Při své práci jsem vycházela z poznatků výzkumu Nobregy et al. (2006), kteří využili 

objektově orientovanou klasifikaci pro detekování silnic a cest v okolí města Sao Paula. 

Jak je vysvětleno v kapitole 2, tato práce je jedna z mála, která se zabývá objektovou 

klasifikací a klasifikací silnic. Postupovala jsem podle následujícího schématu:

Obr. 4.1: Schéma postupu práce
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4.1 Předzpracování

Snímky z družice QuickBird, které jsem při své práci použila, jsou již do určité míry 

předzpracovány. Již jsou zde použity geometrické korekce (odstranění nepřesnosti dráhy 

a  pozice   nosiče,  rotace  a  zakřivení  Země,  panoramatické  distorze),  radiometrické 

korekce  (relativní  radiometrická  odezva  mezi  senzory,  konverze  na  absolutní 

radiometrii) a korekce senzoru (vnitřní geometrie senzoru, optická distorze,  registrace 

panchromatického a multispektrálního pásma) (Digital Globe 2009). Přesto bylo nutné 

před samotným procesem klasifikace učinit několik následujících kroků.

4.1.1 Pansharpening

Pansharpening  je  technika  digitálního  zaostření  obrazových  dat,  která  kombinuje 

panchromatická  data  s  vyšším  rozlišením  a  multispektrální  data  s  prostorovým 

rozlišením  nižším.  Výsledným  produktem  jsou  multispektrální  data  s  rozlišením 

odpovídajícím původnímu rozlišení dat panchromatických (Dobrovolný 1998).

K  tomuto  zaostření  jsem  využila  software  PCI  Geomatica.  Tím  jsem  získala 

multispektrání  data s prostorovým rozlišením panchromatického snímku, tedy 0,6 m 

oproti původním 2,4 m.

4.1.2 Normalizace snímku

Nestálost atmosféry může způsobovat rozdíly mezi hodnotami odrazivosti satelitních 

snímků pořízených v různých časových obdobích. Pak nelze použít klasifikační pravidla 

vytvořená nad snímkem pro klasifikaci  jiného snímku, pořízeného v jiném časovém 

období. Proto se používá tzv. normalizace snímku, která bere v úvahu kombinované, 

měřitelné odrazivosti atmosféry, aerosolového rozptylu a absorbce, a zemského povrchu 

(Kim, Elman 1990). Cílem této metody předzpracování obrazu je to, aby se všechny 

snímky jevily jako pořízené stejným senzorem a za stejných atmosférických podmínek, 

a tím mohlo docházet k přenositelnosti klasifikace mezi více snímky. Normalizování 

snímku je možné provést pomocí programu PCI Geomatica.
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4.1.3 Analýza hlavních komponent - PCA

PCA je  metoda  zvýrazňování  multispektrálního  obrazu  a  používá  se  jednak  jako 

prostředek zvýraznění barevného obrazu k následné vizuální interpretaci, jednak jako 

metoda  předzpracování  a  zvýraznění  obrazu  před  jeho  automatickou  klasifikací. 

Analýzou  hlavních  komponent  lze  další  zpracování  omezit  na  méně  pásem 

bez podstatné ztráty informace – redukuje tedy rozměrnost (dimenzionalitu) zpracování 

(Dobrovolný  1998).  PCA je  statistická  metoda,  která  rotuje  osami  vícerozměrného 

prostoru  tvořícího  multispektrální  snímek,  a  to  ve směru  maximálního rozptylu  dat. 

(Lukeš 2007).

Opět jsem využila program PCI Geomatica, který vypočítá hlavní komponenty, které 

jsem dále použila při samotné klasifikaci.
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4.2 Segmentace

Segmentace je proces sloužící k identifikaci relativně homogenních ploch na snímku. 

Je velice důležité zvolit vhodnou metodu a parametry segmentace, neboť na ní závisí 

následná klasifikace.

Nobrega  et  al.  (2006)  zvolili  typ  Multiresolution  segmenation  a  vytvořili  pouze 

jednu  segmentační  úroveň,  kdy  použili  stejnou  váhu  pro  všechna  pásma.  Zadané 

parametry znázorňuje následující tabulka.

Tab. 4.1: Parametry použité Nobregou et al. (2006) při segmentaci

Použitá pásma Měřítkový parametr Kritérium tvaru Kompaktnost
R, G, B, NIR 30 0.9 0.1
 

Obr. 4.2: Výsledek segmentace podle Nobregy et. al. (2006)

Já jsem se rozhodla vytvořit 2 segmentační úrovně. První úroveň slouží zejména 

ke  klasifikaci  silnic  uvnitř  zástavby,  druhá  úroveň  byla  vytvořena  nad  první,  kvůli 

36



klasifikaci větších ploch, jako jsou například pole. Při volbě parametrů jsem vycházela 

z  hodnot  zvolených  Nobregou  et.  al.  (2006),  přičemž  jsem je  dále  experimentálně 

upravovala.  Nejlepších  výsledků  jsem dosáhla  volbou  hodnot  parametrů,  které  jsou 

vidět  v  následující  tabulce.  Stejně  jako Nobrega  et.  al.  (2006)  jsem zvolila  u  první 

úrovně relativně vysokou hodnotu tvarového kriteria a nižší hodnotu kompaktnosti. Při 

segmentaci  druhé  úrovně  jsem  přikládala  větší  váhu  barevné  složce  nad  tvarovou 

z důvodu lepšího odlišení zastavěných a nezastavěných oblastí. 

Tab. 4.2: Segmentační parametry v programu Definiens

Úroveň Použitá pásma Měřítkový 

parametr

Tvarové 

kriterium

Kompaktnost

1 R, G, B, NIR 30 0.8 0.2
2 R, G, B, NIR 300 0.3 0.5

Obr. 4.3: Segmentace 1. úrovně

37



 Obr. 4.4: Segmentace 2. úrovně

38



4.3 Klasifikace

Po  segmentaci  následovalo  vytvoření  klasifikačních  pravidel  a  samotná  klasifikace. 

Nejprve jsem prováděla klasifikaci na druhé segmentační úrovni. Tato klasifikace slouží 

k  vymezení  sídel  a  nehomogenních  ploch,  na  kterých  byla  následně  provedena 

klasifikace první úrovně, která se již snaží detekovat samotné silnice a železnice.

4.3.1 Klasifikace 2. úrovně

Při  klasifikaci  druhé úrovně jsem vycházela z  diplomové práce I.  Kopalové (2007), 

která se zabývala klasifikací budov.

Stejně jako Kopalová jsem ve druhé úrovni vytvořila 3 třídy: Sídla a nehomogenní 

plochy, Vodní plocha a Ostatní (obr. 4.5). 

Obr. 4.5: Hierarchie tříd pro klasifikaci 2. úrovně

Pro třídu „Sídla a nehomogenní plochy“ jsem vytvořila dvě klasifikační pravidla 

(obr. 4.6). Obě pravidla jsou založena na textuře subobjektů, protože sídlo se vyznačuje 

mnoha různými hodnotami šedi a z toho důvodu se projeví i odlišnou texturou. Jako 

nejlépe odlišitelná se ukázala v modré části spektra (Kopalová 2007). 

Prvním pravidlem je „Average mean difference to neighbors of sub-objects B“ . Toto 

pravidlo  popisuje  kontrast  uvnitř  obrazových  objektů  vyjádřený  průměrnou  střední 

odchylkou všech jeho subobjektů pro modrou vrstvu. Je vyjádřeno vzorcem 4.1.

  

(4.1)

39



Kde Sv(d) je počet subobjektů obrazového objektu v  ve vzdálenosti d,

k(u) je střední rozdíl k sousední vrstvě vrstvy k obrazového objektu u.

Druhým pravidlem je „Mean of sub-objects: stddev. B“. Což je směrodatná odchylka 

vypočítávaná ze středních hodnot modré části spektra subobjektů. Vyjadřuje ji vzorec 

4.2.

  

(4.2)

kde ck(u) je průměrná hodnota odrazivosti k obrazového objektu u

a d vzdálenost úrovní.
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Obr. 4.6: Popis třídy „Sídla a nehomogenní plochy“

Třídu „Vodní  plocha“  jsem klasifikovala na základě nízké odrazivosti  v blízkém 

infračerveném pásmu.  Pro   určení  této  třídy jsem tedy zvolila  klasifikační  pravidlo 

„Mean  NIR“.  Tato  hodnota  odpovídá  aritmetickému  průměru  hodnot  jednotlivých 

pixelů, které tvoří jeden segment.  Vyjadřuje ji vzorec 4.3

(4.3)

kde Pv je soubor pixelů jednoho obrazového objektu, 

#Pv  celkový počet pixelů obsažených v Pv,
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ck(x,y) hodnota odrazivosti pixelu (x,y),

a ck  průměrná hodnota odrazivosti vrstvy k.

Třetí třídu „Ostatní“ jsem vytvořila jako negaci dvou předchozích tříd. Viz obrázek 

4.7.

Obr. 4.7: Popis třídy „Ostatní“
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Obr. 4.8: Výsledek klasifikace 2. úrovně 

Klasifikace 2. úrovně slouží k oddělení relativně homogenních povrchů, jako jsou 

pole,  louky od heterogenních, což jsou urbanizované oblasti  zástavby a silnic mimo 

sídla.  Dvě pravidla založená na textuře subobjektů mi poskytla uspokojivé výsledky 

pro  vymezení  oblastí,  kde  se  vyskytují  silnice.  V klasifikaci  1.  úrovně  tedy  mohu 

vyhledávat silnice již pouze v oblastech, kde se vyskytují  super-objekty třídy „Sídla 

a   nehomogenní  plochy“.  Železnice  se  však  nepodařilo  jednoznačně  zařadit  mezi 

heterogenní nebo homogenní plochy,  proto se v následné klasifikaci  1.  úrovně musí 

vyhledávat ve všech třídách klasifikace 2. úrovně.

Dalším problémem při klasifikaci na této úrovni bylo nesprávné zařazení některých 

objektů,  jako  jsou  například  meze  a  přechody mezi  poli.  Tyto  plochy se  vyznačují 

rovněž  vysokou  heterogenitou  subobjektů  a  proto  byl  klasifikovány  jako  „Sídla 

a  nehomogenní plochy“. 
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4.3.2 Klasifikace 1. úrovně

Při klasifikaci první úrovně byly vytvořeny následující třídy: „Silnice 1“, „Silnice 2“ a 

„Železnice“. Hierarchii tříd v programu Definiens znázorňuje obrázek 4.9.

Obr. 4.9: Hierarchie tříd 1. a 2. úrovně

Cílem klasifikace 1. úrovně bylo rozpoznat liniové prvky na snímku, tedy silnice 

a  železnice.  Klasifikace  probíhala  na  základě  objektových  příznaků  a  spektrálních 

příznaků.  Tyto  liniové  prvky  se  vyznačují  protáhlostí  objektů,  proto  jsem  použila 

příznaky jako jsou tvarový index, délka, délka/šířka, asymetrie. 

Dále pak bylo nutné odlišit tyto prvky od ostatních liniových prvků, tedy například 

od nezpevněných cest,  mezí  atd.  k  tomu jsem použila  Normovaný vegetační  index. 

Všechny tyto příznaky jsou vysvětleny níže. Nyní popíšu jednotlivé třídy s příznaky, 

podle kterých jsem je klasifikovala.

Silnice 1

Tato třída je tvořena, jak znázorňuje obrázek 4.10, několika příznaky, které jsou spojeny 

logickou spojkou „and(min)“, což znamená,  že výstup je roven minimu splnění všech 

jednotlivých pravidel.

Díky klasifikaci 2. úrovně, která detekovala oblasti, kde se vyskytují silnice, jsem 

mohla nyní klasifikovat silnice pouze v tomto vybraném území. K tomu slouží příznak 

„Existence of super objects sídla a nehomogenní plochy“. Dále jsem použila několik 

objektových příznaků,  k vyhledání  objektů,  které mají  protáhlý tvar  charakteristický 

pro silnice.
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Obr. 4.10: Popis třídy „Silnice 1“

Jedním z těchto příznaků byla asymetrie. Čím delší je objekt, tím více je 

asymetrický. Hodnoty asymetrie se pohybují v intervalu (0,1).  Asymetrie je vyjádřena 

vzorcem 4.4

  

 (4.4)

kde VarX je variabilita proměnné X, 

VarY je variabilita proměnné Y.
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Dále  jsem  zvolila  dva  příznaky,  které  jsou  založené  na  skeletonu,  tedy  kostře 

objektu.  Příznak „Délka hlavní  linie“  („Length of main line“) je  počítán jako suma 

všech vzdáleností mezi uzly skeletonu.

Druhý příznak „Length/Width (only main line)“ se vypočítá jako podíl délky a šířky 

hlavní linie objektu objektu.

Obr. 4.11: Ukázka hlavní linie objektu (zdroj: Definiens 2007b)

Další příznak použitý k oddělení silnic bez vegetace a ostatních ploch s vegetací byl 

Normovaný  vegetační  index  (NDVI).  Tento  příznak  jsem  spočítala  v  programu 

Definiens pomocí  funkce  „Create  new Arithmetic  Feature“.  NDVI porovnává rozdíl 

v  intenzitě  záření  v  pásmu  blízkého  infračerveného  záření  a  červeného  záření,  jak 

vyjadřuje vzorec 4.5

(4.5)

kde cm je průměrná hodnota hodnot šedi segmentu,

NIR hodnota odrazivosti v oblasti blízkého infračerveného záření

a R hodnota odrazivosti v oblasti viditelného červeného záření. 

Vysoká hodnota NDVI ukazuje na přítomnost zelených částí rostlin v území.
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Z příznaků, které jsou založeny na spektrálních vlastnostech objektu,  jsem použila 

při klasifikaci příznaky „Mean NIR“ a „Mean PC1“ a „Standard deviation R“.

Příznak „Mean NIR“ vyjadřuje průměr hodnot odrazivosti v blízkém infračerveném 

pásmu pixelů  tvořících  jeden  segment.   Silnice  mají  v  tomto  pásmu nižší  hodnoty 

odrazivosti, ale vyšší než voda.

„Mean PC1“ je   rovněž průměr hodnot  odrazivosti,  avšak  pro  pásmo 1.  hlavní 

komponenty.  Výpočet  hlavních  komponent  je  popsán  v  kapitole  4.1.3.  První 

komponentu jsem vybrala, neboť obsahuje největší procento celkové variace ve scéně. 

Tím se jeví jako vhodný příznak pro oddělení silnic od železnic.

„Standard deviation R“, tedy směrodatná odchylka v červeném pásmu se vypočítá 

z  hodnot šedi všech pixelů tvořících obrazový objekt v určitém pásmu. Tento vztah 

vyjadřuje vzorec 4.6

(4.6)

kde σk(v) je směrodatná odchylka pásma k obrazového objektu v

Pv  soubor pixelů jednoho obrazového objektu v, 

#Pv  celkový počet pixelů obsažených v Pv

a ck(x,y) hodnota odrazivosti pixelu (x,y).

Stále však docházelo k nesprávné klasifikaci některých budov jako silnice. Proto 

jsem zvolila další  příznaky „Rectangular fit“  a „Area“.  Prvním krokem při  určování 

příznaku „Rectangular fit“ je výpočet obdélníku o stejné ploše, jako je objekt. Tento 

obdélník se vypočítá na základě délky a šířky objektu. Dále je porovnána oblast objektu 

mimo obdélník a uvnitř obdélníka. Toto pravidlo je vyjádřeno vztahem 4.7

 (4.7)

kde ρv(x,y) je radiální vzdálenost v pixelech (x,y).
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 Obr. 4.12 : Rectangular fit objektu v (zdroj: Definiens AG 2007b)

Hodnoty tohoto příznaku se pohybují v rozmezí 0 (objekt neleží uvnitř obdélníku) 

až 1 (objekt je kompletně uvnitř obdélníku).

Klasifikací podle těchto příznaků se podařilo identifikovat silnice a objekty, které 

jsou protáhlého tvaru. Nepodařilo se však klasifikovat, jak je vidět na obrázku 4.13, 

tvary jako jsou například křižovatky nebo parkoviště. Proto byla vytvořena ještě další 

třída „Silnice 2“.

Obr. 4.13: Výsledek klasifikace třídy “Silnice 1“
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Silnice 2

Tato kategorie slouží ke klasifikování částí silnic, které nejsou výrazně liniového typu. 

Příznaky „Existence of super objects sídla a nehomogenní plochy“, „NDVI“ a „Mean 

NIR“,  „Mean  PC1“  a  „Standard  deviation  R“  byly  ponechány  stejně  jako  u  třídy 

„Silnice 1“. Byly změněny hlavně funkce a hodnoty u  tvarových příznaků  „Length of 

main line“, „Rectangular fit“ a .Příznak „Asymmetry“ byl vyměněn za „Shape index“ 

a byl přidán příznak „Ratio R“ pro lepší odlišení této třídy od  budov.

Tento příznak vyjadřuje množství záření, kterým červená vrstva přispívá k celkovému 

jasu segmentu. Vyjadřuje ho vzorec 4.8:

(4.8)

kde ck(v) je průměrná hodnota odrazivosti vrstvy k jednotlivého segmentu v

a c(v) jas.

„Shape index“, tedy tvarový index, je matematicky vyjádřen jako délka hranice objektu 

dělená čtyřnásobkem odmocniny plochy objektu. Tvarový index se používá k popsání 

hladkosti hranic objektů, nabývá hodnot od 0 do 1. Čím více je objekt členitý, tím vyšší 

má hodnotu tvarového indexu. Tvarový index je vyjádřen pomocí vzorce 4.9

(4.9)

kde bv je délka hranice objektu a 4√#Pv je hranice čtverce o rozloze #Pv.
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Obr. 4.14: Tvarový index objektu v (zdroj: Definiens AG 2007b)

Obr. 4.15: Popis třídy „Silnice 2“
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Železnice

Třída „Železnice“ má obdobná klasifikační pravidla jako silnice (Obr. 4.16). I u této 

třídy  jsem použila  příznaky  „Length  of  main  line“,  „Length/Width“,  „Mean  NIR“, 

„Mean PC1“ a „Shape index“. Největší  rozdíl, kterým se dají  od sebe odlišit silnice 

a  železnice,  je  díky  příznaku  „Mean  PC1“,  kde  se  silnice  a  železnice  vyznačují 

rozdílnými hodnotami šedi. 

Obr. 4.16: Popis třídy „Železnice“

Část výsledné klasifikace je znázorněna na obrázku 4.17. „Silnice 1“ mají červenou 

barvu,  „Silnice  2“  jsou  růžové  a  „Železnice“  jsou  označeny  fialovou  barvou.  Celý 

snímek i s klasifikací je připojen k této práci jako Příloha IX.
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Obr. 4.17: Ukázka výsledku klasifikace 1. úrovně

4.3.3 Pixelová klasifikace

Jelikož  se  ve  své  práci  zabývám  porovnáváním  pixelové  a  objektově  orientované 

klasifikace,  vytvořila  jsem  rovněž  klasifikaci  per-pixel.  Použila  jsem  stejný  výřez 

snímku  a  zvolila  řízenou  klasifikaci  metodou  „Minimum  distance“,  tedy  metodou 

nejmenší vzdálenosti (tato metoda je blíže popsána v kapitole 1.3). 

Pomocí  programu PCI  Geomatica  jsem  vytvořila  trénovací  množiny  pro  5  tříd: 

silnice,  železnice,  pole,  zeleň a  zelená pole a  ostatní.  Poté jsem provedla samotnou 

klasifikaci. Následující obrázek ilustruje výsledek této klasifikace.

Obr.4.18: Ukázka výsledku pixelové klasifikace „Minimum distance“
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5 Výsledky

V této  kapitole  se  budu  věnovat  zhodnocení  proběhlých  klasifikací,  jak  z  hlediska 

vizuálního,  tak  statistického.  Také  zde  popisuji  výsledek  testu,  zda  se  dá  mnou 

navrhované metoda objektově orientované klasifikace použít na jiném území a jiném 

snímku.

5.1 Vizuální hodnocení
Po vizuálním zhodnocení  objektově  orientované  klasifikace,  mohu  říci,  že  proběhla 

vcelku uspokojivě.  Byly vytvořeny polygony silnic a  železnic,  které by se v dalším 

kroku mohly vektorizovat. Tímto tématem se zabývá ve své diplomové práci například 

Janatová (2006).

Největší  problémy byly v  častém zaměňování  silnic  s  budovami  v  obci,  což  se 

vcelku  dobře  podařilo  odstranit  pomocí  tvarových  příznaků  „Rectangular  fit“ 

a  „Length/Width“  i  spektrálních  příznaků „Standard  deviation“.  Dalším problémem, 

který  se  nepodařilo  vyřešit,  bylo  zastínění  silnic  vegetací.  Díky  tomuto  jevu  se 

vyskytovaly v silnicích mezery mezi jednotlivými objekty, nebo dokonce někde chyběla 

silnice úplně.

Dalším problémem se ukázal být teplovod, který vede podél komunikace R9 (viz 

obr.  5.1).  Díky  podobným  tvarovým  i  spektrálním  charakteristikám  bylo  obtížné 

ho rozlišit od silnice (červená barva). To se povedlo pouze v některých úsecích díky 

příznaku „Mean PC1“.
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Obr. 5.1: Nesprávně klasifikovaný teplovod jako silnice

Naopak nejlépe se klasifikovaly silnice mimo zastavěné území. Tyto dlouhé, rovné 

úseky mezi poli byly snadno rozpoznatelné od ostatních objektů.

Při vizuálním hodnocení pixelové klasifikace (Příloha X) je vidět, že tato klasifikace 

je sice poměrně uspokojivá, avšak dochází zde k mnoha nesprávně zařazeným pixelům. 

Zejména u třídy železnice jsou nejviditelnější chyby, kdy byly do této třídy zařazeny 

části polí, budov a rovněž silnic. Dalším problémem u této klasifikace je častá záměna 

silnic a železnic, nepodařilo se mi jednoznačně odlišit tyto dvě třídy.

Již tedy na první pohled je zřejmé, že objektově orientované klasifikace dosahuje 

lepších výsledků než klasifikace „per pixel“.

5.2 Statistické hodnocení
V  rámci  hodnocení  klasifikace  ze  statistického  hlediska  jsem  vypočítala  několik 

ukazatelů  přesnosti  hodnocení.  Jsou  to  celková  přesnost  klasifikace,  uživatelská 

a  zpracovatelská  přesnost  a  kappa  index,  výpočet  těchto  ukazatelů  je  blíže  popsán 

v kapitole 1.6. 

Program Definiens nabízí  možnost  hodnocení  klasifikace (Accuracy Assessment) 

pomocí několika způsobů. Já jsem vybrala metodu pomocí TTA Masky.  V prostředí 

softwaru  je  vytvořena  maska  s  referenčními  daty  a  ty  jsou  pak  porovnávány 

s klasifikovanými daty. Pro tento krok jsem sloučila „Silnice 1“ a  „Silnice 2“ do jedné 

třídy „Silnice celkem“, neboť při vytváření masky by bylo velmi těžké rozlišit tyto dvě 
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třídy.  Následující  tabulka  znázorňuje  chybovou  matici  objektově  orientované 

klasifikace. Celková přesnost vyšla 91,29 % a kappa index 0,71. Podle Tomowski et al. 

(2006), pokud se kappa index pohybuje v intervalu 0,6 – 0,8, klasifikace je velmi dobrá. 

Uživatelská přesnost u silnic i železnic se rovná jedné, což v tomto případě znamená to, 

že při  klasifikaci nedošlo k záměně mezi těmito třídami.  Zpracovatelská přesnost  je 

rovněž u obou tříd stejná a je 91,3 %. 

 

Tab. 5.1: Chybová matice objektově orientované klasifikace výřezu Zlonín

Při  statistickém hodnocení  pixelové klasifikace  jsem postupovala  poněkud jiným 

způsobem.  Program  PCI  Geomatica  nabízí  hodnocení  přesnosti  pomocí  porovnání 

náhodně vybraných bodů s referenčními daty. Vybrala jsem 250 bodů a s jejich pomocí 

vytvořila chybovou matici,  která je  znázorněna v tabulce 5.2.  Celková přesnost  této 

klasifikace vyšla poměrně vysoká 80,0 %, toto číslo je však poněkud zavádějící, neboť 

počítá pouze s malou částí náhodně vybraných pixelů. Hodnota kappa indexu je rovna 

0,652.

Tab. 5.2: Chybová matice pixelové klasifikace výřezu Zlonín

55

Referenční data
Ostatní Silnice Železnice Pole Zeleň Celkem

K
la

si
fik

ac
e

Ostatní 3 0 0 1 0 4
Silnice 2 0 0 0 0 2
Železnice 2 0 0 9 0 11
Pole 17 1 0 112 6 136
Zeleň 3 1 0 8 85 97
Celkem 27 2 0 130 91 250

Referenční data
Silnice celkem Železnice Celkem

K
la

si
fik

ac
e Silnice celkem 137138 0 137138

Železnice 0 21906 21906
Neklasifikováno 13083 2084 15167
Celkem 150221 23990 174211



5.3 Test klasifikace na jiných datech
Pro  ověření,  zda  je  možné  navrhovaný  postup  objektové  klasifikace  použít  rovněž 

na jiném území, jsem vybrala ještě dva výřezy snímků družice QuickBird a na nich 

aplikovala klasifikační bázi použitou na prvním výřezu. V kapitole 3 jsou oba snímky 

a jejich zobrazované území popsány. 

Nejprve byla klasifikace vyzkoušena na výřezu obce Hovorčovice,  který pochází 

ze stejného snímku jako výřez obce Zlonín, na kterém byla klasifikační báze vytvořena. 

Bylo použito opět programu Definiens Developer a stejných klasifikačních pravidel. Jak 

je vidět na obr. 5.2, klasifikace byla vcelku úspěšná, i když i zde docházelo k podobným 

komplikacím  jako  u  předchozího  výřezu.  Také   zde  byly  nesprávně  klasifikované 

některé segmenty železnice (fialová barva) jako silnice (červená a růžová barva). 

Obr. 5.2: Ukázka výsledku klasifikace výřezu obce Hovorčovice

Klasifikace tohoto snímku byla náročnější,  neboť na tomto výřezu byla složitější 

arozsáhlejší  zástavba.  To  se  projevilo  na  hodnotách  přesnosti  klasifikace.  Celková 

přesnost této klasifikace se rovná 84,32 %, kappa index je 0,36.

Tab. 5.3: Chybová matice klasifikace výřezu Hovorčovice
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Referenční data
Silnice celkem Železnice Celkem

K
la

si
fik

ac
e Silnice celkem 325062 962 326024
Železnice 0 19091 19091
Neklasifikováno 58364 4668 63032
Celkem 383426 24721 408147



Jako další  testovací  území jsem vybrala výřez obce Chýně ze snímku, který byl 

pořízen v jiném čase než snímek č. 1, ze kterého pochází dva předchozí výřezy. Jak se 

ukázalo,  stávající  báze  klasifikace  nelze  použít.  Bylo  nutné  upravit  hodnotu 

u  spektrálních  příznaků.  Charakteristiky  založené  na  tvaru  a  textuře  objektu  mohly 

zůstat  beze  změn.  Následující  obrázek  ukazuje,  jak  by  vypadala  klasifikace  pouze 

s těmito tvarovými a texturálními příznaky.

Obr. 5.3: Ukázka klasifikace výřezu Chýně bez použití spektrálních příznaků 

Charakteristiky,  které  bylo  nutné  upravit  jsou:  především příznak  “Mean“,  který 

vyjadřuje  aritmetický průměru hodnot jednotlivých pixelů, které tvoří jeden segment, 

dále pak příznak „Ratio R“ a „Standard deviation“. Po těchto úpravách byla klasifikace 

již opět uspokojivá, jak je vidět na obrázku 5.4. Největší problémy při této klasifikaci 

vznikaly u třídy „Silnice 2“, neboť na tomto snímku se vyskytuje mnoho zpevněných 

a nezpevněných  ploch s nepravidelným tvarem, které byly těžko klasifikovatelné.
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Obr. 5.4: Ukázka klasifikace výřezu Chýně s použitím spektrálních příznaků 

To se projevilo i v celkové přesnosti (88,45 %) a na hodnotě kappa indexu (0,6). 

Uživatelská přesnost obou tříd je 99 %, zpracovatelská přesnost třídy „silnice celkem“ 

je 87,62 % a zpracovatelská přesnost třídy „železnice“ je 95,38 %. 

Tab. 5.4: Chybová matice klasifikace výřezu Chýně
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Referenční data
Silnice celkem Železnice Celkem

K
la

si
fik

ac
e Silnice celkem 279909 1041 280950

Železnice 323 36326 36649
Neklasifikováno 39209 718 39927
Celkem 319441 38085 357526



6 Diskuze

Klasifikace liniových prvků (zejména silnic) je v současné době poměrně často řešené 

téma  a  při  své  práci  jsem  se  setkala  s  mnoha  výzkumy  zabývajícími  se  touto 

problematikou.

Práce Nobregy et al. (2006), ze které jsem při své práci vycházela, uvádí celkovou 

přesnost  klasifikace  65  %.  Zmiňuje,  že  toto  číslo  není  příliš  vysoké,  ale  v  rámci 

zkoumaného území, které se vyznačuje vysokou heterogenitou, nepravidelnými, úzkými 

ulicemi s různými typy povrchů, je tato přesnost dostačující. 

Celková přesnost  klasifikace v mé práci se pohybuje v rozmezí od 80 % do 91,29 

%. K lepším výsledkům a vyšším hodnotám přesnosti přispěl dle mého názoru fakt, že 

jsem provedla 2 úrovně segmentace. Tím se například eliminovala možná nesprávně 

klasifikovaná zoraná pole, která se často zaměňují se silnicemi, neboť mají podobné 

tvarové charakteristiky. 

Jako  další  fakt  ovlivňující  kvalitu  mých  výsledků  mohu  uvést  menší  výřez, 

homogennější oblast zástavby a snímky s větším prostorovým rozlišením oproti výše 

uvedenému zdroji. 

Práce autorů Gao, Mas (2008), která porovnává pixelovou a objektovou klasifikaci, 

došla  k názoru,  že  čím  vyšší  rozlišení  snímků,  tím  se  zmenšuje  rozdíl  v  přesnosti 

klasifikací. To se potvrdilo i v případě mé práce. Měla jsem snímky velmi vysokého 

rozlišení, a rozdíl mezi přesnostmi obou klasifikací nebyl velký. Přesnost klasifikace 

pixelové dosáhla 80 %, objektové klasifikace 82 – 91 %. Zde je však nutno podotknout, 

že tato čísla se nedají  příliš porovnávat,  protože určení přesnosti   bylo u obou typů 

klasifikace prováděno různou metodou.

Test přesnosti různých metod klasifikací silnic, který provedl Mayer (2006), ukázal, 

že klasifikace se dá považovat za úspěšnou, pokud přesnost klasifikace (uživatelská) 

třídy  silnic  dosáhne  alespoň  75  %.  Tato  podmínka  byla  u  mnou  navrhnuté  báze 

objektové klasifikace splněna.

Mezi největšími problémy při klasifikaci liniových prvků se ukázala být vegetace 

59



zastiňující  silnice  a  železnice,  nejčastěji  jde  o  stromořadí  podél  silnic,  příp.  lesy 

obklopující  silnice.  Tento  problém  by  se  dal  částečně  odstranit  použitím  snímků 

pořízených  v zimním  nebo  podzimním  období,  nebo  se  tato  situace  řeší  použitím 

různých druhů filtrů. 

Díky tomu, že jsem pracovala s daty s velmi vysokým rozlišením 0,6 m, bylo možné 

rozpoznat  na snímku i  automobily na silnici,  což se  ukázalo být  dalším problémem 

ovlivňujícím výsledky mého zkoumání, neboť tyto objekty poněkud kazily klasifikaci.

Výsledky mé práce by se daly využít při aktualizaci mapových podkladů, například 

ZABAGED  (Základní  báze  geografických  dat),  nebo  při  aktualizaci  silničních 

a železničních sítí do navigačních systémů. 
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7 Závěr

Cílem  práce  bylo  stanovit  vhodný  postup  pro  klasifikaci  liniových  prvků.  Dalším 

úkolem bylo  vytvořit  přehled o současných  možnostech  klasifikace  liniových prvků 

a rozdílech mezi pixelovou a objektově orientovanou klasifikací.

Objektově  orientovaná  klasifikace  spočívá  v  segmentaci  obrazu,  to  je  rozdělení 

obrazu  na  relativně  homogenní  objekty.  Tyto  prvky  se  mohou  porovnávat  pomocí 

prostorového,  spektrálního  a  temporálního  hlediska.  Díky  tomu,  že  se  nejedná 

o jednotlivé pixely, lze vypočítat charakteristiky objektů a mohou být brány v úvahu 

tvarové a texturální znaky.  Díky tomu má větší  možnosti  využití  a dosahuje lepších 

výsledků než klasifikace per-pixel.

Při  pixelové  klasifikaci  dat  dálkového  průzkumu  pomocí  počítače  je  využíváno 

rozdílných odrazivých vlastností  objektů,  přičemž objekty (resp.  pixely)  s  podobnou 

odrazivostí  jsou  přiřazeny  k  jedné  skupině  v  příznakovém  prostoru.  Rozeznáváme 

pixelovou klasifikaci řízenou a neřízenou.

V praktické části mé práce jsem nejprve navrhla objektovou klasifikaci pro výřez 

snímku  z  družice  QuickBird.  Tato  klasifikace  vyžaduje  nejprve  segmentaci  obrazu. 

Vybrala jsem metodu Multiresolution segmentation, kterou nabízí program Definiens. 

Zvolila  jsem,  na  základě  práce  Nobregy  et  al.  (2006)  a  experimentálních  pokusů, 

odpovídající hodnoty kritéria homogenity a měřítkového parametru.  Tím jsem vytvořila 

relativně  homogenní  objekty na  snímku.  Pro  lepší  pozdější  klasifikaci  jsem využila 

možnosti této metody segmentace a vytvořila dvě segmentační úrovně. Po segmentaci 

bylo nutné odlišit  objekty jako jsou pole,  lesy atd.  od zástavby a silnic.  K tomu mi 

posloužila klasifikace druhé úrovně. Poté jsem začala s vytvářením klasifikační báze 

pro liniové objekty. Zaměřila jsem se hlavně na jejich charakteristický protáhlý tvar,  ale 

i na některé spektrální příznaky. Také jsem ke klasifikaci použila hlavní komponenty, 

přesněji  pouze první hlavní  komponentu.  Postupnými úpravami                   a 

opakovanou klasifikací jsem dospěla k poměrně uspokojivým výsledkům s celkovou 

přesností 91,29 %.

Tato  práce  ukázala,  že  mnou  vytvořená  klasifikační  báze  je  snadno  použitelná 

na jiném výřezu ze stejného snímku a s menšími úpravami ji lze použít i při klasifikaci 
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na jiných snímcích.

Jako výstupy lze z programu Definiens vytvořit shapefilové soubory, které je možné 

dále upravovat,  například do podoby vektorových vrstev.  Touto tematikou se ve své 

diplomové  práci  zabývala  Lucie  Janatová  (2006)  a  je  to  také  možnost,  jak  dále 

v budoucnu navázat na výsledky dosažené při zpracování mé diplomové práce.
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