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Využití umělých neuronových sítí v klasifikaci land cover 

Abstrakt 

Předmětem této práce je klasifikace družicových snímků vysokého prostorového rozlišení, které 

jsou využity k detekci land cover. První část práce podává informace o využívaných metodách 

během procesu klasifikace s důrazem na umělé neuronové sítě. Ty jsou v praktické části práce 

zpracovány pro klasifikaci družicového snímku SPOT 5. Čtenář tak získá přehled o možnostech 

využití umělých neuronových sítí při klasifikaci land cover.  

Klíčová slova: dálkový průzkum Země, klasifikace obrazu, umělé neuronové sítě, SPOT  

 

Land cover classification using artificial neural networks 

Abstract 

This Diploma thesis deals with automatic classification of the satellite high spatial resolution 

image in the field of land cover. The first half of the work contains the theoretical information 

about remote sensing and classification methods. The biggest attention is given to the artificial 

neural  networks. In practical part of Diploma thesis are these methods used                             

for the classification of SPOT satellite image.  

Keywords: remote sensing, image classification, artificial neural networks, SPOT 
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PŘEHLED POUŽITÝCH ZKRATEK 

DN Digital Number 

DPZ Dálkový průzkum Země 

CENIA Czech Environmental Information Agency 

CLC CORINE Land Cover 

CORINE CooRdination of Information on the Environment 

FIR Far infrared radiation 

HEBB Hebbova síť 

HRG_MS High resolution geometric multispectral 

GIS Geoinformační systémy 

IČ Infračervené záření 

LWIR Long wave infrared radiation 

ML Maximum Likelihood 

MLP Multi Layer Perceptron 

MMJ Minimální mapovací jednotka 

MWIR Medium wave infrared radiation 

NDVI Normalized Difference Vegetation Index 

OLAM Optimal Linear Associative Memory 

NIR Near infrared radiation 

RBF Radial Basis Function 

RGB Red Green Blue 

RMS Root Mean Squared Error 

RVI Ratio Vegetation Index 

SOM Self Organizing Map 

SPOT System Pour l’Observation de la Terre   
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SWIR Short infrared radiation 

TM Training Momentum 

TR Training Rate 

TTC Training Threshold Contribution 

TTP Trvalé travní porosty 

TVI Transformed Vegetation Index 

UNS Umělé neuronové sítě 

UTM  Univerzální transverzální Mercatorovo zobrazení 

WGS 84 World Geodetic System 1984 
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KAPITOLA 1 

Úvod 

V současné době data a technologie dálkového průzkumu Země (dále jen DPZ) zasáhly 

do mnoha oborů. Data DZP jsou úspěšně využívána například v zemědělství pro odhad 

produkce, v oceánografii k detekci naftových skvrn nebo v lesnictví, kde pomáhají sledovat 

těžbu i hodnotit škody. Jelikož je pro člověka stále výhodnější získávat informace o okolním 

světě distančně, věnuje se mnoho úsilí do neustálého zlepšování informačních technologií. 

Proto i od svého vzniku zaznamenává DPZ velmi dynamický rozvoj. Rapidním tempem           

se vyvíjí jak měřící aparatura, která zachycuje odraženou nebo vyzařovanou energii 

od zkoumaného objektu na zemském povrchu, tak i metody zpracování získaných dat.  

Protože jedním z nejdůležitějších výsledků DPZ je klasifikovaný obraz, soustředí se mnoho 

odborníků právě na tuto část procesu získávání informace z dat DPZ. Doposud nejvíce 

používané klasifikační metody jsou však založené na statistice a vyžadují tedy normální 

rozdělení zkoumaných dat. Samotný princip fungování DPZ tento požadavek značně omezuje. 

Proto se jako výhodnější jeví progresivnější klasifikační metody založené na principu umělých 

neuronových sítí, které nejsou příliš závislé na statistickém rozdělení vstupních dat.  

Cílem této práce je zkonstruování architektury klasifikační metody založené na principu umělé 

neuronové sítě, respektive vícevrstvé perceptronové sítě a vytvoření klasifikovaných map 

krajinného pokryvu v zájmovém území NP Šumava. Jedná se především o detailní rozlišení 

lesních typů pokryvu, jež značně ovlivňují hydrologické poměry v krajině. Důležitý bod práce 

představuje testování nastavených parametrů samotné architektury sítě.  

Práce se nejprve věnuje teoretickému popisu dálkového průzkumu Země. Další část se zabývá 

spektrálními charakteristikami objektů na zemském povrchu, jejichž znalost umožňuje 

následnou identifikaci. Dále je rozebrána problematika klasifikačních metod s důrazem 

na využití umělých neuronových sítí společně s domácí a zahraniční literaturou, která se dotýká
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 zkoumaného tématu. Následuje kapitola, ve které jsou charakterizována použitá data. 

Po teoretické části pokračuje práce popisem metodiky. Jedná se o zpracování snímků, tvorbu 

samotné architektury vícevrstvé perceptronové sítě a zhodnocení její přesnosti. Nakonec jsou 

prezentovány výsledky, které jsou v nadcházející kapitole diskutovány. 
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KAPITOLA 2 

Uvedení do problematiky 

2.1 Princip fungování dálkového průzkumu Země 

„Dálkový průzkum je věda i umění získávat užitečné informace o objektech, plochách či jiných 

jevech prostřednictvím dat měřených na zařízení, která s těmito zkoumanými objekty, plochami 

či jevy nejsou v přímém kontaktu.“ (Lillesand, 1994) 

Z této definice vyplývá, že pro to, aby správně fungoval DPZ, je nutný určitý „prostředník“. 

Jeho úkolem je zajištění přenosu informací z objektů do vzdálené měřící aparatury. Díky 

poznatku, že pro každý fyzikální objekt a jeho stav existuje specifický způsob, jakým působí na 

okolní silová pole, lze provádět všechna distanční měření. Silové pole, s jehož charakteristikami 

se v DPZ pracuje, představuje elektromagnetické pole (záření). Člověk, který od nepaměti 

získává informace o svém okolí, využívá k tomuto účelu nejčastěji své oči, neboť lidský zrak je 

citlivý na viditelnou oblast elektromagnetického záření. Základním fyzikálním jevem, na kterém 

je celý proces dálkového průzkumu založen, je interakce elektromagnetického záření 

se zkoumaným látkovým objektem (Kolář, 1990). Zprávy o jejím průběhu udává energie, která 

je přijímána detektorem v určitém intervalu vlnových délek. Součástí celého systému dálkového 

průzkumu jsou tři základní části (Obr. č. 1). První část tvoří faktory, na kterých závisí velikost 

měřené veličiny. Bez těchto faktorů by k žádnému měření nemohlo dojít. Patří mezi ně zdroj 

záření (A), který vysílá elektromagnetické záření (B) dopadající na zemský povrch (C). Dalším 

prvkem je měřící aparatura (D), kde dochází k zaznamenání odražené či vyzařované energie 

od zkoumaného objektu. Pořízení dat o krajině zajišťují nejrůznější přístroje (např. skenery, 

radiometry, fotografické kamery, spektometry), které jsou umístěné na nosičích (např. balóny, 

vrtulníky, výsuvné plošiny, letadla, umělé družice, kosmické stanice). Závěrečnou část celého 

procesu představuje přenos dat na přijímací stanici (E) a jejich následné zpracování pomocí 

sofistikovaných softwarů (F, G). 
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Obrázek č. 1: Systém DPZ 

 

Zdroj: CCRS 

Systémy dálkového průzkumu detekují různé druhy elektromagnetického záření, které jsou 

vzájemně odlišné svou vlnovou délkou a souhrnně jsou označovány elektromagnetické 

spektrum (Tab. č. 1). Jak již bylo výše uvedeno, lidský zrak reaguje na velmi úzkou (avšak 

neméně důležitou) oblast spektra, viditelné záření. Nejkratší vlnovou délkou a zároveň největší 

frekvencí disponuje kosmické záření (gama vlny). Postupně dochází ve spektru k nárůstu vlnové 

délky, ke které je nepřímo úměrná frekvence daného záření. Nejmenší frekvence pak dosahuje 

radiové záření, které má současně nejdelší vlnovou délku.  

Tabulka č. 1: Charakteristika elektromagnetického spektra 

záření vlnová délka [m] 

kosmické (gamma) < 3 * 10
-11 

 

rentgenové 3 * 10
-11 

- 3 * 10 
-7 

 

ultrafialové 3 * 10
-7

 - 38 * 10
-8

 

viditelné 38 * 10
-8 

- 72 * 10
-8

 

infračervené 72 * 10
-8 

- 3 * 10
-3

 

mikrovlnné 3 * 10
-3 

- 1 * 10
1
 

radiové ≥ 3 * 10
-1

 

Zdroj: Campbell, 1987, Kolář, 2008 

V dálkovém průzkumu se nejčastěji využívá záření ultrafialového, viditelného, infračerveného  

a mikrovlnného. Následující odstavce jsou proto zaměřeny na podrobnější charakteristiku těchto 

druhů elektromagnetického spektra. 
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Ultrafialové záření je prospěšné především pro specializovaný geologický dálkový průzkum, 

neboť indukuje fluoreskování
1
 u některých minerálů a kamenů. S pomocí této oblasti záření lze 

rovněž monitorovat ropné skvrny či ložiska kovů. Toto záření je pro živé organismy škodlivé a 

v atmosféře dochází k jeho rozptylu, není proto jeho užití v oboru DPZ příliš široké. 

Ačkoli oblast viditelného záření zaujímá pouze úzkou část spektra, má právě toto záření 

nezastupitelnou hodnotu nejen v DPZ. Meze viditelného záření jsou rozpoznatelné i lidským 

okem. Viditelné světlo se skládá z fialové (nejkratší vlnová délka), modré, zelené, žluté 

oranžové a červené (nejdelší vlnová délka) barvy (Tab. č. 2). Za základní (primární) barvy je 

považována modrá, zelená a červená. Smícháme-li je v určité kombinaci, můžeme získat ostatní 

barvy viditelného spektra, avšak modrou, zelenou ani červenou nezískáme skládáním jiných 

barev. Vezmeme-li stejný podíl z každé z nich, dostaneme barvu bílou. Barvy jednotlivých 

objektů na Zemi jsou stanovené barvou viditelného světla, která je odražena od těchto předmětů. 

Tento barevný RGB model (R = red, G = green, B = blue) je užíván i ve všech monitorech.  

Tabulka č. 2: Charakteristika viditelné části spektra 

barva vlnová délka [μm] 

fialová 0,400 - 0,446 

modrá 0,447 - 0,500 

zelená 0,501 - 0,578 

žlutá 0,579 - 0,592 

oranžová 0,593 - 0,620 

červená 0,621 - 0,700 

Zdroj: Kolář (přednášky) 

Velmi významnou částí spektra je infračervené záření, které je v porovnání s ostatními oblastmi 

elektromagnetického spektra velmi široké. Jeho rozsah je od 0,72 μm do 3 000 μm, dále se tedy 

dělí na pět podkategorií. Blízké infračervené záření (NIR) pokrývající vlnové délky              

0,72 μm – 1,3 μm je důležité ke studiu vegetace, čímž se právě tato práce zabývá. Jeho 

uplatnění se tedy najde v zemědělství, popřípadě lesnictví. Záření s krátkou vlnovou délkou 

(SWIR) je využíváno při detekci vody a sněhu, protože při vlnové délce 1,45 μm dochází 

ke značnému nárůstu absorpce přicházejícího záření vodními částicemi. Další infračervené 

záření tzv. záření střední vlnové délky (MWIR), jehož meze jsou 3 μm až 8 μm, a záření dlouhé 

vlnové délky (LWIR) od 8 μm do 15 μm se aplikují při zjišťování teplené bilance objektů 

na povrchu Země. Poslední, dlouhé infračervené záření (FIR) pokrývající vlnové délky            

15 μm – 3000 μm, je pohlcováno v atmosféře, tudíž je jeho uplatnění v DPZ mizivé. 

                                                      
1
 je způsobeno emisemi z viditelné části spektra 
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Nejdelších vlnových délek (1 mm – 1m) běžně užívaných v dálkovém průzkumu dosahuje 

mikrovlnné záření. Jeho vlastností nejčastěji využívají radary. Ty aktivně vysílají tento typ 

záření a následně poskytují informace o meteorologických jevech, geomorfologii, hydrologii, 

ale i pohybu ledovcových ker. (Campbell, 1987, Kolář, 2008). 

2.1.1 Rozlišovací schopnost 

Každý senzor nesený na palubě družice vytváří snímky s určitými vlastnostmi. Mezi základní 

charakteristiky každého snímacího zařízení patří rozlišovací schopnost, která je určena čtyřmi 

hlavními typy – rozlišení prostorové, časové, spektrální a radiometrické. U prostorové, časové 

a spektrální rozlišovací schopnosti je potřeba dosáhnout určitého kompromisu, jehož cílem je 

poskytnout co nejvhodnější data. Poslední je pak rozlišení radiometrické. 

Prostorová rozlišovací schopnost udává velikost nejmenšího objektu, který lze na snímku ještě 

rozpoznat. V digitálním obraze se jedná o velikost obrazového prvku, tedy pixelu. Je-li 

prostorová rozlišovací schopnost přístroje například 10 m, pak bude mít každý pixel v úplném 

rozlišení velikost 10 m x 10 m. Čím bude tato rozlišovací schopnost větší, tím více detailů 

budeme schopni ze snímku rozeznat. Rostou však samo sebou značné nároky na technické 

vybavení přístrojů. 

Časová rozlišovací schopnost je dána dobou, která uplyne mezi dvěma po sobě následujícími 

přelety družice nad týmž územím. Existuje několik faktorů, které tuto schopnost ovlivňují. Patří 

mezi ně výška dráhy družice, kdy se s rostoucí vzdáleností od zemského povrchu zkracuje           

i termínové rozpětí. Dalším faktorem je úhel měření a také zeměpisná šířka. Snímky stejného 

místa na zemském povrchu pořízené v různých časových obdobích poskytují velmi cenné 

informace, které hrají nepostradatelnou roli při detekci změn. S užitím těchto multitemporálních 

dat lze sledovat vývoj oblačnosti, požárů, eroze nebo stav vegetace z pohledu časových změn.  

Šířka intervalu vlnových délek elektromagnetického spektra, ve které zaznamenává senzor 

elektromagnetické záření, udává spektrální rozlišovací schopnost. Ta je také definována počtem 

spektrálních pásem, které je družice schopna zaznamenat. (Dobrovolný, 1998). Přístroje, které 

dokážou měřit ve více spektrálních pásmech, poskytují tzv. multispektrální data. Ta se využívají 

pro určení řady biofyzikálních parametrů jako vodní obsah, množství zelené hmoty atd. 

Počet rozlišitelných úrovní signálu, který je dán sensitivitou detektoru, může být přínosem     

pro identifikaci objektu. Rozsah hodnot je udáván v mocninách dvou, přičemž každá hodnota 

odpovídá určitému stupni šedi. S rostoucím exponentem se zvyšuje i radiometrické rozlišení.    

8 bitová data, která disponují 256 stupni šedi (2
8
), budou bezpochyby kvalitnější než data          

4 bitová, kde bude stupňů šedi pouze 16.  
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2.1.2 Spektrální vztah vegetace v oblastech spektra 

Ke studiu vegetace z družicových snímků je velmi důležité znát spektrální charakteristiky 

určitých přírodních i antropogenních objektů zemského povrchu. V nadcházející části textu je 

proto shrnut spektrální vztah vegetace v použitých spektrálních pásech v družicovém snímku, 

který čtenáři přiblíží důležitost jednotlivých kanálů v multispektrálním družicovém snímku 

při pozorování vegetačního pokryvu Země.  

Viditelné světlo 

V této oblasti elektromagnetického spektra se vegetace vyznačuje velmi nízkou jak odrazivostí, 

tak i absorpcí. Tato skutečnost je zapříčiněna především barvivy, která jsou obsažena 

v rostlinách a která pohlcují právě viditelné světlo. K nejznámějším barvivům patří chlorofyl, 

který absorbuje fialové, modré a červené světlo, neboť jich využívá jako zdroj energie 

pro fotosyntézu. Naproti tomu je zelené světlo odráženo, což je důvodem, že většinu rostlin naše 

oči vnímají zelenou barvou (Obr. č. 2). Na podzim však dochází k postupnému odbourávání 

chlorofylu, který je dominantním barvivem během léta, a do popředí se dostávají karoteny 

a xantofyly. Tato barviva absorbují modré, ale odrážejí spolu se zeleným světlem ještě červené, 

jejichž kombinací vzniká barva žlutá. Vlivem barviva anthokyaninu, který je obsažen například 

v javoru, získává na podzim listí červenou barvu. (Verbyla, 1995) Tohoto poznatku 

je využíváno při rozlišení např. jehličnatého a listnatého lesa, kdy listnatý les v podzimním 

období odráží jak záření z oblasti zelené části spektra, tak i z oblasti červené.  

Blízké infračervené  

V této oblasti spektra dochází u rostlin k vysoké odrazivosti, která je často mylně připisována 

vysokému obsahu chlorofylu v listech. Tuto mylnou myšlenku lze vyvrátit na příkladu zelených 

a bílých listů pelargonií. Bílá část listů, která postrádá chlorofyl, má téměř stejnou odrazivost 

jako část zelená. K vysoké odrazivosti v tomto intervalu spektra tedy s největší 

pravděpodobností přispívají vzduchové bubliny. Z toho plyne, že rostliny mající odlišnou 

vnitřní strukturu, tvar a orientaci listů lze odlišit za použití právě této části záření. Jelikož se 

bude měnit s tvarem, strukturou a orientací také odrazivost, můžeme rozlišit například topol 

od jedle. (Verbyla 1995). Čím více je les hustší, snižuje se i odrazivost červeného světla (závisí 

na zvyšující se absorpci chlorofylu), kdežto odrazivost blízkého infračerveného záření 

se zvyšuje. Použitím těchto červených/blízkých infračervených indexů lze monitorovat hustotu, 

ale i kvalitu vegetace. Odrazivost je také větší u širokolistých rostlin, než se vyskytuje u listů 

trpících nedostatkem vláhy. 
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Obrázek č. 2: Odrazivost elektromagnetického záření u vegetace 

 

Zdroj: CCRS 

2.2 Klasifikace obrazu 

Pod pojmem klasifikace obrazu rozumíme přiřazení jednotlivým obrazovým prvkům 

odpovídající informační význam. Původní hodnoty radiometrických charakteristik, které 

vyjadřují spektrální vlastnosti objektů i jevů v obraze, se nahrazují novými hodnotami, 

jež zachycují příslušnost k určité kategorii (Dobrovolný, 1998). Během této operace dochází 

k přeměně naměřených dat na informace. Rozdělení jednotlivých prvků obrazu do zpravidla 

předem známého počtu tříd je prováděno skrze hodnocení jejich vzájemné podobnosti. 

Vlastnost, jež je k určení míry podobnosti použita, se nazývá rozhodovací pravidlo. Činnost 

samotného rozřazení prvků na základě daného rozhodovacího pravidla pak vykonává 

klasifikátor. Ten může pracovat současně s více vstupy, vždy však poskytne pouze jeden 

výstup.  

Klasifikátory mohou být založeny na nejrůznějších vlastnostech objektů a jevů v obraze. 

K jedné z těchto charakteristik patří prostorové chování prvků. Prostorové klasifikátory berou 

v úvahu takové rozpoznávací znaky jako je textura, vzájemná vzdálenost, velikost, tvar, 

opakovatelnost nebo kontext, což klade vysoké nároky na celkový výpočet. Jiné klasifikátory 

sledují chování objektů v čase a zjištěné změny používají jako prostředek k třídění. Nejvíce 

využívané a zároveň i nejpropracovanější jsou klasifikátory vycházející ze spektrálního chování 

objektů.  

Vzhledem k velikostem snímků a s tím spojené časové náročnosti ruční klasifikace, je snaha 

tento proces co možná nejvíce zautomatizovat. Vezmeme–li v úvahu i fakt, že je získání 

klasifikovaného obrazu jedním z hlavních cílů celého systému DPZ, pak je pochopitelné, že 

se můžeme setkat s mnoha přístupy ke klasifikaci obrazu. V závislosti na okamžiku, ve kterém 

uživatel zasahuje do klasifikace, rozlišujeme dva základní typy – neřízená a řízená. V některých 
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případech se využívá propojení přístupu neřízené i řízené klasifikace, což je označováno jako 

tzv. klasifikace hybridní (Lillesand a Kiefer, 1994). Následující odstavce se věnují 

podrobnějšímu popisu těchto druhů klasifikace obrazu.  

2.2.1 Neřízená klasifikace 

Tento druh klasifikace obrazu patří k plně automatizovaným, kdy má uživatel pouze možnost 

nastavení počtu cílových tříd. Algoritmy neřízené klasifikace jsou založeny na principu 

shlukové analýzy. Vychází ze statistického rozdělení pixelů v příznakovém prostoru, 

což následně daný algoritmus vyhodnotí a přiřadí pixely do odpovídajících shluků. K nejčastěji 

využívaným algoritmům neřízené klasifikace snímků patří metoda ISODATA nebo K-means 

clustering. 

2.2.1.1 ISODATA 

Jedná se o patentovanou metodu (komerční algoritmus), jejíž jádro je iterační, avšak metoda 

v sobě nese i prvky hierarchické. Nejprve dojde v příznakovém prostoru k vytvoření středů 

shluků, k nimž jsou postupně přiřazeny logicky nejbližší pixely. Počet shluků se může během 

výpočtu měnit na základě porovnání vzdáleností středů shluků s definovanou mezí. Existuje 

rovněž možnost rozdělení shluků s velkým rozptylem.  

2.2.1.2 K-means clustering 

K-means clustering patří k další využívané metodě neřízené klasifikace. V porovnání s výše 

zmíněnou metodou zde musí být počet výsledných shluků (K), respektive tříd, na počátku pevně 

dán. Z tohoto důvodu je metoda aplikována vícekrát s různými počty shluků, čímž se zvyšuje 

pravděpodobnost nalezení odlišných řešení, ze kterých se vybere nejoptimálnější.  

Nejprve se přistoupí k náhodnému umístění středů jednotlivých shluků. Následně dojde 

k roztřídění všech prvků obrazu ke středu, k němuž má nejmenší vzdálenost. V okamžiku, kdy 

dojde k vytvoření shluků v obraze, spočítají se nové souřadnice jejich středů jako těžiště všech 

příslušných prvků. V případě, že nové souřadnice středu shluku nejsou totožné s původními, 

začne algoritmus tvořit nové shluky prvků na základě jejich nejmenší vzdálenosti k novým 

středům. Jestliže nastane situace, že nové souřadnice středů shluků odpovídají těm původním, 

algoritmus se zastaví a prvky přiřazené k těmto středům tvoří výsledné shluky v obraze. 

Základní princip algoritmu lze tedy zjednodušeně vyjádřit: 

1. Náhodné určení těžiště K nových shluků. 

2. Vypočtení vzdálenosti všech prvků vzhledem k těžištím → vytvoření shluků. 
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3. Definování těžiště nově vzniklých shluků: 

 vznik nových těžišť → krok 2. 

 těžiště se nezměnila → ukončení algoritmu. 

Hlavní výhodou tohoto klasifikačního přístupu je bezesporu rychlost vyhodnocení snímku. 

Postup neřízené klasifikace obrazu je obvykle volen v případě, kdy nemáme k dispozici detailní 

měření z terénu, které bychom využili jako trénovací množinu při klasifikaci řízené. 

2.2.2 Řízená klasifikace 

Oproti předchozímu přístupu se v tomto případě jedná o interaktivní výběr tzv. trénovacích 

ploch patřících do předem známé třídy, což je ověřeno většinou na základě terénního šetření. 

Vytvořená trénovací množina se v klasifikačním procesu používá pro sestavení příznaků, 

převážně spektrálních. Jednotlivé pixely obrazu jsou posléze rozřazeny do nejpodobnějších 

kategorií. Ačkoliv se jedná o časově více náročnou operaci, výsledky tohoto způsobu 

klasifikace obrazu odpovídají přesněji reálnému krajinnému pokryvu Země. Najdeme zde i více 

algoritmů, které vyžadují trénovací plochy.  

Níže jsou stručně charakterizovány nejpoužívanější algoritmy řízené klasifikace. 

2.2.2.1 Minimum distance to means 

Klasifikátor minimální vzdálenosti k těžišti (anglicky minimum distance to means) vypočítává 

pro každou trénovací množinu těžiště a zkoumané pixely pak přiřazuje k té třídě, k jejímuž 

těžišti má logicky nejmenší euklidovskou vzdálenost. 

2.2.2.2 Parallelpiped 

Při použití klasifikační metody rovnoběžníků dochází velice často k překrytí jednotlivých tříd 

(Graf č. 1). Tato metoda je sice velice rychlá, jestliže však použijeme tzv. (hyper)kvádry, uvnitř 

kterých leží data z trénovacích množin a jejichž stěny jsou rovnoběžné s osami souřadnicového 

systému, je velice pravděpodobné, že zmíněné překrytí tříd nastane. 
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Graf č. 1: Klasifikační metoda parallelpiped 

 

Zdroj: Autor 

2.2.2.3 Maximum Likelihood 

Metoda maximální věrohodnosti pracuje na principu tzv. odhadu neznámých veličin v závislosti 

na trénovacích datech. Předpokládáme-li, že pixely v jednotlivých třídách mají n-rozměrné 

normální rozdělení ve tvaru, jehož hustota je vyjádřena funkcí 

       
 

       √     

   ( 
 

 
         

         
 ) 

kde:  

 c značí konkrétní třídu 

 X je rozměrový vektor kandidátského pixelu 

 Mc představuje těžiště jednotlivých tříd 

 Sc je kovarianční matice pixelů ve vzorku třídy c. 

Vypočítáme tak pravděpodobnost příslušnosti klasifikovaného pixelu X ke všem třídám 

a zařadíme jej do té, kde bude jeho pravděpodobnost příslušnosti maximální. Tento klasifikátor 

vyžaduje precizně určené trénovací množiny, které by měly splňovat podmínky homogennosti. 

2.2.2.4 Bayesův klasifikátor 

Dalším algoritmem řízené klasifikace je Bayesův klasifikátor, který je rozšířenou verzí metody 

maximální věrohodnosti. Bere v potaz určitou pravděpodobnost výskytu pro veškeré třídy 

v prostoru. Přičemž předpokládáme například P (A) = 0.85 a P (B) = 0.15 a normální rozdělení 

uvnitř jednotlivých tříd. Použitím apriorní pravděpodobnosti výskytu tříd nám pak umožňuje 
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zvýhodnit takové třídy, jejichž zastoupení v terénu je častější, tudíž zároveň roste 

pravděpodobnost jejich výskytu. 

 

Bayesova věta: 

    |    
    |        

∑    |        
 

    |    
    |        

∑    |        
 

kde: 

 ∑   |        je součet pravděpodobností    |            |        přes 

všechny klasifikované pixely. 

Všechny prozatím uvedené klasifikační algoritmy mají svůj základ ve statistice a vyžadují 

normální rozdělení dat, což však často data získaná pomocí DPZ nesplňují. Alternativu k výše 

jmenovaným metodám lze v současné době spatřit v relativně nové oblasti – umělých 

neuronových sítích.  

2.3 Umělé neuronové sítě  

V následující části práce je nastíněna problematika umělých neuronových sítí (dále jen UNS), 

jež mají svůj původ ve svých biologických vzorech a jsou částečně schopné napodobovat práci 

lidského mozku. Lidská nervová soustava je tvořena sítí specializovaných nervových buněk – 

neuronů, jež jsou schopné přijmout, vést, zpracovat i odpovědět na signály. Díky umění přenosu 

a zpracování informací zároveň podněcují organismus k reakcím. Lidský neuron (Obr. č. 3) 

tvoří  tělo buňky (soma), dendrity se synapsemi (10 až 100 tisíc) a axon (až 1 m dlouhý) s jeho 

terminály. Nervový systém člověka pak obsahuje přibližně 10
12

 neuronů, které jsou navzájem 

propojeny pomocí synapsí dendritů a axonů. Jedná se tedy o velice složitý systém, i přesto 

se ale v dnešní době UNS uplatňují v mnoha vědních oborech (kromě DPZ se s neuronovými 

sítěmi lze setkat např. ve zdravotnictví, ekonomice a v optimalizačních procesech).  
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Obrázek č. 3: Stavba lidského neuronu 

 

Zdroj: Wikipedia (upraveno Autorem) 

Klíčová myšlenka, kterou tento obor přinesl a zásadním způsobem se tím odlišil od konvenční 

výpočetní techniky, je absence přesného a předem daného algoritmu, podle kterého má systém 

pracovat.  Způsob práce systému se v čase vyvíjí v závislosti na tom, jaká data systém přijímá 

ke zpracování. V odborné literatuře se pak užívá termínu „systém se učí“.  Princip adaptace 

chování systému na příchozí podněty je velice podobný lidskému vývoji: člověk se rovněž učí 

na základě podnětů, které získá ze svého okolí, nikoliv podle přesně daného algoritmu. Právě 

podobnost mezi funkcí umělých neuronových sítí a funkcí lidského mozku je největším 

argumentem pro jejich použití. Protože se UNS snaží co možná nejpřesněji napodobit chování 

svých biologických vzorů, skýtá jejich používání možnost simulovat některé funkce lidského 

myšlení, které je díky své vlastnosti akumulovat zkušenosti ještě velmi často strojem 

nenahraditelné. Umělé neuronové sítě se lidskému chování přibližují zejména díky 

své schopnosti učit se. Po krátkém historickém přehledu je uveden jejich základní princip 

fungování a jsou diskutovány možnosti jejich využití v DPZ. 

2.3.1 Historie UNS 

Přestože si lidé kladli otázky týkající se podstaty myšlení, struktury a funkce mozku již 

od pradávna, základy teorie myšlení položili McCulloch a Pitts až v roce 1943, když sestavili 

první model neuronu a vysvětlili příčiny podmíněných reflexů nervových soustav u živých 

terminály axonu 

dendrity se synapsemi tělo buňky s jádrem 

(soma) 

axon 
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organismů. Trvalo však déle než deset let, než bylo pro umělé neuronové sítě nalezeno 

praktické uplatnění. Nový model neuronu označovaný jako perceptron byl vypracován kolem 

roku 1960 týmem pod vedením Franka Rosenblatta. Ti sice stanovili pro jednovrstevnou 

síť perceptronů i učící algoritmus, avšak v roce 1969 bylo dokázáno, že jednovrstevná síť 

perceptronů není schopna řešit ani jednoduchý problém. Financování dalšího výzkumu v této 

problematice bylo na téměř dvacet let pozastaveno. Algoritmus učení vícevrstvých 

perceptronových sítí (dnes známý jako back-propagation) byl poprvé objeven v roce 1974 

panem Werbosem, nezávisle na něm pak znovu roku 1985 pány Rumelhartem, Hintonem, 

Williamsem a Parkerem. I přesto, že back-propagation není určitě nejideálnějším algoritmem 

pro učení UNS, mimo jiné proto, že jej biologické neuronové sítě k učení zcela jistě 

nepoužívají, je schopen řešit mnoho problémů. Nyní je tedy soustředěna pozornost výzkumům, 

jež se zaměřují na back-propagation (zpětné šíření chyby) a jeho využití v praxi (Novák, 1998).  

2.3.2 Umělý neuron 

Skladba neuronu umělého (Obr. č. 4) je odvozena od neuronu lidského. Dendrity jsou 

zde nahrazeny vstupem (x), který může mít povahu jak kvalitativní (0, 1), tak i kvantitativní 

(počet domů). Sloučením všech těchto vstupů vznikne vstupní vektor (X). Další součástí 

umělého neuronu je tělo a výstup. Synapse, které u lidského neuronu zajišťují spojení 

s terminály axonu jiného neuronu, jsou zde nahrazeny váhami. Ty mají podobu reálných čísel 

a přiřazují každému vstupu jeho důležitost. Správný výpočet a aktualizace vah během procesu 

může velice zásadně ovlivnit celkový výpočet výstupu. Funkce axonu je pak zastoupena 

tzv. přenosovou (aktivační) funkcí. Proces učení se odehrává za pomoci vah vstupů, popřípadě 

změny aktivační funkce. 

Obrázek č. 4: Umělý neuron 

 

Zdroj: Autor 
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kde: 

    je i-tý vstup neuronu (i = 1,…, n) 

    je hodnota i-té synaptické váhy 

   je přenosová (nelineární) funkce 

   představuje práh neuronu 

   symbolizuje výstup neuronu 

 

Obecný předpis přenosové funkce Φ lze zapsat: 

     (∑       

 

   

) 

 

V současné době se lze setkat s řadou rozdílných typů jak samotných neuronů, tak i umělých 

neuronových sítí, které vznikají z důvodu omezené výpočetní síly samotného neuronu.   

Tabulka č. 3 poskytuje základní přehled dnes používaných UNS s jejich základními možnostmi 

využití. Existuje možnost, že se v rámci jedné neuronové sítě setkáme u jednotlivých neuronů 

jak s různým typem, tak s odlišnou přenosovou funkcí. Nejčastěji se odlišné přenosové 

(aktivační) funkce vyskytují u neuronů ve vstupní, skryté a výstupní vrstvě.   

Tabulka č. 3: Základní typy UNS a jejich využití 

název sítě úloha 

HEBB logické obvody 

MLP optické rozpoznávání znaků 

OLAM dolování dat 

RBF odstranění šumu 

SOM řeč, výslovnost 

Zdroj: Kukal, 2012 

Pro účely této práce však postačí bližší seznámení s klasickým (McCulloch-Pittsovým) typem 

umělého neuronu, neboť právě ten bude při řízené klasifikaci dat dálkového průzkumu Země 

používán. Vezmeme-li výše zmíněný obecný předpis, kde položíme hodnotu    = 1 a práh 

neuronu označíme   , je možné přenosovou funkci (Obr. č. 5) vyjádřit tvarem: 

     (∑    

 

   

) 

 

 

 



Kap. 2: Uvedení do problematiky 

26 

 

Kvůli zjednodušení je často používáno: 

   ∑    

 

   

 

Poté lze funkci   (S) charakterizovat níže uvedenými vlastnostmi: 

 definiční obor: S    

 obor hodnot:   (S)  〈   〉 

 nelineární funkce 

 neklesající funkce 

 symetrická kolem průsečíku s osou y 

               

Obrázek č. 5: Přenosová funkce klasického neuronu 

 

Zdroj:Autor 

Jelikož ve většině aplikací pro zpracování dat z DPZ, jako je PCI Geomatica, Idrisi či ENVI, 

je implementován model vícevrstvé perceptronové neuronové sítě (dále jen MLP) s učícím 

algoritmem zpětného šíření chyby (back-propagation), která patří obecně k nejznámějším 

a nejpoužívanějším modelům (Šíma a Neruda, 1996), bude podrobnější charakteristika 

soustředěna právě na metodu MLP a její učící algoritmus.  
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2.3.3 Síť MLP 

Vícevrstvá perceptronová síť (anglicky multi layer perceptron, MLP) patří k dopředným 

umělým neuronovým sítím se skrytou vrstvou neuronů a sigmoidální přenosovou funkcí. Pokud 

budeme obecně uvažovat síť s n vstupními, H skrytými a N výstupními neurony, je možné 

její strukturu vyjádřit pomocí obrázku č. 6. Její neurony jsou do vrstev rozděleny tak, 

že výstupy každého neuronu jedné vrstvy jsou napojeny na vstupy všech neuronů vrstvy 

následující. Přičemž neexistují žádné vazby mezi neurony nesousedních vrstev, 

stejně tak ani mezi neurony nacházející se ve stejně vrstvě. Každý neuron má tak právě tolik 

vstupů, kolik neuronů se nachází v nižší vrstvě.  

Obrázek č. 6: Schéma sítě MLP 

 

Zdroj: Autor 

kde: 

    jsou vstupní neurony (složky vstupního neuronu), 

      představují váhy skryté vrstvy, 

    symbolizují skryté neurony 

      popisují váhy výstupní vrstvy 

    značí výstupní neurony 
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Vzhledem k tomu, že druhá (skrytá) i třetí (výstupní) vrstva umělé neuronové sítě MLP 

je tvořena neurony klasického typu, pak pro určení hodnot    a   využijeme následující vzorce: 

      (      ∑       

 

   

) 

      (      ∑       

 

   

) 

2.3.4 Učení umělé neuronové sítě 

Aby mohlo vůbec k nějakému učení sítě dojít, je důležitá existence tzv. trénovací množiny. 

Ta obsahuje prvky, které popisují co možná nejreálněji řešenou problematiku. Dále 

je pak nepostradatelná metoda, co dokáže vzorky z trénovací množiny v neuronové síti zachovat 

v podobě hodnot synaptických vah v ideálním případě se schopností zobecnění (generalizace).  

Základem všech učících se algoritmů je tzv. Hebbův zákon učení, který vychází z průběhu učení 

u živých organismů. To je založeno na změně synapsí. K posílení vazeb mezi neurony dojde 

ve chvíli, jsou-li ve stejné chvíli oba aktivní. V případě, že nedochází k aktivaci ani jednoho 

z propojených neuronů, začne vazba mezi nimi naopak slábnout. Jestliže je z dvojice aktivní 

pouze jeden neuron, vazba zůstane beze změny. Jedním z nejčastěji užívaných procesů učení 

je perceptronové učení neuronu. Nejprve musí dojít k inicializaci vah na počáteční malé 

hodnoty, poté se předloží vstup a jemu odpovídající výstup. Po těchto krocích následuje výpočet 

aktuálního výstupu, po kterém je nutné upravit váhy. Nakonec následuje ukončení 

nebo opakování druhého kroku (v případě, že zjištěné chyby mezi požadovanými a aktuálními 

výstupy nedosáhly prahové hodnoty).  

Neurony ve vstupní vrstvě zajišťují příjem vstupů z okolí, někdy jsou nazývány jako tzv. 

zdrojové uzly. V praxi je tato vrstva rovněž považována za vrstvu pasivní, neboť se odtud signál 

jen rozděluje a přenáší na další vrstvy. Poté následuje různý počet vrstev skrytých, jejichž funkcí 

je především zpřesnění výpočtu výstupu. Správný počet těchto vrstev zásadně ovlivňuje 

celkovou kvalitu výstupu. Neplatí však pravidlo čím více, tím lépe. Je-li vysoký počet skrytých 

vrstev, může snadno dojít k tzv. přeučení sítě, což má na výsledek spíše negativní dopad. 

Zmíněné přeučení sítě se projevuje tak, že sice dojde k přesnému zapamatování tréninkové 

množiny, avšak síti chybí schopnost zobecnění zákonitostí mezi vstupy a výstupy. 

Jde tedy i o to, jak je neuronová síť schopna na základě naučeného usuzovat jevy, které nebyly 

přímo součástí učení. Celá síť je pak zakončena výstupní vrstvou, která poskytuje celkový 

výstup. Většinou se u těchto sítí užívá opakovaného přivádění trénovací množiny na síť. 
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Tím dochází k hledání optimálního nastavení vah, což následně vede k co možná nejmenší 

chybě mezi požadovanými a výstupními daty.  

Umělá neuronová síť, která je v této práci použita pro klasifikaci krajinného pokryvu 

z družicových snímků, využívá jako učící algoritmus zpětné šíření chyby (anglicky back–

propagation). Ten je používán v přibližně 80 % všech neuronových aplikací 

a je nejrozšířenějším adaptačním algoritmem vícevrstvých neuronových sítí (Volná, 2008).  

Hlavním cílem tohoto algoritmu je minimalizovat chybovou funkci E sítě pro určitou trénovací 

množinu. Toho je dosaženo skrze adaptaci synaptických vah s využitím gradientní metody. 

Nastavení vah reprezentuje vektor v obecném vícerozměrném prostoru. Pokud jej promítneme 

na osu x, můžeme znázornit závislost chyby E na nastavení vah grafem č. 2. Úkolem je odhalit 

minimum dané funkce, čehož docílíme pomocí první derivace. 

Graf č. 2: Závislost chyby na nastavení synaptických vah 

 

Zdroj: Šíma a Neruda, 1996 

Jelikož je chybová funkce E nejčastěji rovna sumě čtverců chyb, resp. střední kvadratické chybě 

mezi požadovanými a skutečnými výstupy, lze ji vyjádřit takto: 

   ∑[    ] 
 

   

  ∑[         ] 
 

   

  ∑[              ]
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kde: 

 předpokládáme existenci trénovací množiny {                  } 

 t(k) představuje požadovanou hodnotu  

 y(k) znázorňuje výstup z neuronu 

 Wx(k) je matice vah  

Pomocí parciální derivace zjistíme, která konkrétní synaptická váha má největší vliv na 

odchylku (chybu). Proto pro výpočet chyby E v závislosti na jednotlivých synaptických vahách 

využijeme vztahu: 

  

   
  ∑

        

   

 

   

  ∑  [         ] ( 
     

   
)

 

   

 

Pro derivaci výstupní hodnoty y(k) však platí: 

     

   
  

      

   

  

   
      

 

   
(∑    

 

   

)          

Dosadíme–li toto do vzorce pro výpočet chyby E, získáme vztah: 

  

   
  ∑ [          ]  (    )     

 

   

 

Pokud zavedeme substituci:  

      [         ]  (    ), 

pak můžeme napsat: 

  

   
     ∑          

 

   

 

Z výše uvedených vztahů tedy můžeme uvést vztah ve tvaru: 

                 ∑         

 

   

 

kde: 

   symbolizuje tzv. rychlost učení 

Co přesně si pod termínem rychlost učení představit, nám pomůže opětovný pohled na graf č. 2. 

Po náhodném počátečním nastavení vah se nachází odpovídající chyba na znázorněné křivce. 

V příslušném místě je určen gradient, který určí směr vedoucí k hledanému minimu, přičemž 
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dojde v tomto směru k „posunu“. Délka tohoto „posunutí“ je dána právě zvoleným parametrem 

rychlosti učení   (Šíma a Neruda, 1996).  

Samotný cyklus algoritmu se tedy skládá ze tří částí: 

 dopředného šíření vstupního signálu tréninkového vzoru 

o inicializace váhových hodnot malými náhodnými čísly 

o přiřazení hodnoty   

o aktivace vstupních neuronů 

o výpočet vstupní hodnoty skrytých neuronů 

o stanovení výstupních hodnot skrytých neuronů 

o určení skutečných výstupních hodnot 

 zpětného šíření chyby 

o přiřazení hodnoty požadovaného výstupu ke každému neuronu ve výstupní 

vrstvě 

o výpočet chybové funkce 

 aktualizace váhových hodnot na spojeních 

o aktualizace váhových hodnot na spojení každého neuronu ve výstupní vrstvě 

o aktualizace váhových hodnot na spojení každého neuronu ve skryté vrstvě 

o pokud již nenastávají žádné změny váhových hodnot nebo byl vykonán 

maximální počet váhových změn → stop; jinak pokračovat. 

V průběhu první fáze obdrží každý neuron ve vstupní vrstvě (xi) vstupní signál, který je jím 

zprostředkován ke všem neuronům vnitřní vrstvy. Ty poté vypočtou svou aktivaci a tento signál 

pošlou všem neuronům ve výstupní vrstvě, kde proběhne u každého neuronu výpočet aktivace, 

která odpovídá skutečnému výstupu po předložení vstupního vzoru. Tímto způsobem dochází 

i k šíření signálů v biologické nervové soustavě. Zde si můžeme představit jako vstupní vrstvu 

zrakové buňky, které nesou signál až do výstupní vrstvy – mozku, kde dochází k identifikaci 

jednotlivých objektů pozorování. Během druhé fáze algoritmu dochází k porovnání vypočítané 

aktivace s definovanou (požadovanou) výstupní hodnotou z tréninkové množiny pro každý 

neuron ve výstupní vrstvě a pro každý tréninkový vzor. Záhadou pro mnoho lidí zůstává proces, 

který se odehrává mezi vstupní a výstupní vrstvou. U umělých neuronových sítí je jedním 

z nejdůležitějších kroků stanovení synaptických vah, které vedou ke korektní odezvě na vstupní 

signál. Proto jsou hodnoty synaptických vah, které si můžeme představit jako paměť, neustále 

opravovány v závislosti na spočítané chybě.  
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Výše popsané učení využívá jen adaptaci synaptických vah a prahů, ovšem parametry 

přenosových funkcí zůstávají neměnné. Jediné, co lze v rámci tohoto algoritmu měnit, 

je rychlost učení, za kterou je považována délka kroku (anglicky learning rate).  

2.3.5 Možnosti využití umělých neuronových sítí v DPZ 

Dálkový průzkum Země vyvolal v mapování vegetace revoluci, neboť nabízí perspektivu, která 

je ideální. Tradiční způsob získávání informací o vegetaci a jejím stavu, pozemní průzkum 

terénu, je sice v podrobném měřítku velice přesný, ale při monitorování velkých území vysoce 

nepraktický (Gibbons et al., 2006). Pro řadu studií se proto data DPZ stala nenahraditelným 

zdrojem informací o rozloze a stavu land cover, zvláště pro špatně dostupné regiony.  

Aplikací umělých neuronových sítí v oblasti dálkového průzkumu byla věnována řada studií 

a odborných článků, jejichž stručná rešerše je předmětem této části práce. Většina autorů 

se shoduje v základní myšlence využití umělých neuronových sítí v DPZ při klasifikaci 

pořízených snímků.  

Howald (1989), Downey et al. (1992) a Berberoglu et al. (2000) se ve svých pracích věnovali 

klasifikacím land cover z dat pořízených senzorem Landsat TM pomocí UNS. Využili 

jak spektrálních, tak i texturových příznaků. Kanellopoulos et al. (1992) zjišťoval výhody UNS 

při klasifikaci dat ze senzoru SPOT do 20 kategorií. Přesnost výsledných klasifikací dosáhla 

ve všech zmíněných pracích lepších výsledků v porovnání se statistickými klasifikátory.  

Porovnání klasifikátoru maximální věrohodnosti s umělými neuronovými sítěmi nabízí 

i Bischof et al. (1992). Ze snímků družice Landsat identifikoval celkem čtyři třídy land cover – 

vodu, lesy, zemědělské a zastavěné oblasti. Jako parametr, který má vliv na přesnost, vyhodnotil 

počet skrytých neuronů. Nejvyšší přesnosti pak dosáhl s pěti skrytými neurony a učícím 

algoritmem zpětného šíření chyby. Pomocí takto navržené sítě byla výsledná přesnost 

klasifikace konkrétního snímku se sedmi pásmy 85,9 %. Při klasifikování téhož území metodou 

maximální věrohodnosti dosáhl celkové přesnosti o něco nižší, a to 84,7 %. Na podobnou 

tématiku se zaměřili rovněž Atkinson a Tatnall (1997), když srovnávali umělé neuronové sítě 

se statistickými klasifikátory. Zároveň také uvedli přehled konkrétních aplikací 

věnovaných UNS.  

Vyorálková (2003) se zabývala klasifikací umělých neuronových sítí v odlišných softwarech. 

Nejlepší výsledky byly získány klasifikací vícevrstvou perceptronovou sítí s učícím algoritmem 

zpětného šíření chyby. Došla také k závěru, že parametr prostorového rozlišení patří 

k důležitým charakteristikám dat, které mají vliv na celkovou přesnost klasifikace. 
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Chavoshi et al. (2007) spatřuje velký potenciál v použití UNS při klasifikaci dat DPZ. Výsledky 

jeho práce, ve které konfrontoval výstupy tří klasifikačních metod, fuzzy klasifikátoru, UNS 

a minimální vzdálenosti středu shluků. Data z družice QuickBird klasifikoval do tří tříd, 

nejvyšší přesnosti docílil za použití právě UNS (82 %). Zbylé klasifikátory vykazovaly 

úspěšnost 72 % (fuzzy přístup) a 65 % (minimální vzdálenost středu shluků).  

Shao et al. (2011) ve své práci pojednává o určování kritérií, která vedou k ukončení trénovací 

části klasifikace pomocí UNS se subpixelovou přesností. Navrhuje zavedení nového kritéria, 

MSE (Mean Squared Error), jež testoval na datech smyšlených i reálných. V obou případech 

bylo dokázáno, že zahrnutí tohoto kritéria vede k lepším výsledkům než při kritériích ostatních, 

běžně užívaných (předem definovaný počet iterací, dosažení hladiny určité přesnosti).  

Mas a Flores (2008) poukazují na jistá omezení a kritické problémy, které se s UNS pojí.  

Během projektu Národní inventarizace kontaminovaných míst testovali autoři čtyři základní 

typy umělých neuronových sítí s různým nastavením – Multi layer perceptron, Radial Basis 

Function, lineární neuronové sítě a pravděpodobnostní neuronové sítě. Nejlepší výsledky 

z hlediska potencionálních výstupů klasifikace dávala neuronová síť Multi layer perceptron 

s trénováním backpropagation.  

Ačkoliv existuje řada zahraničních i domácích prací, které se dotýkají stejné problematicky jako 

tato diplomová práce, nenajde se v žádné z nich obecný návod, jaké parametry zadat do umělé 

neuronové sítě tak, aby byly zajištěny dostatečně kvalitní výstupy. Důležité je tedy 

i k unikátním družicovým datům, které zachycují konkrétní typy land cover, přistupovat 

individuálně. Nyní existuje velké množství různých typů dat DPZ, které lze klasifikovat 

s využitím mnoha metod. Důležitým prvkem je proto i ověření konkrétní klasifikační metody 

pro různé úlohy. Tato diplomová práce si klade za cíl otestování umělých neuronových sítí 

při klasifikaci land cover v povodí řeky Vydry za využití dat pořízených družicí SPOT 5.  
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KAPITOLA 3 

Použitá data a metodika práce 

3.1 Zpracovaná data a použitý software 

V průběhu posledních let došlo k velmi rychlému technologickému vývoji v oblasti DPZ a také 

snímky z mnoha družic jsou v nynější době již velmi dobře dostupné. Doby, kdy družicový 

snímek měla k dispozici jen armáda, jsou již minulostí. Jednou z hlavních výhod družicových 

dat je to, že jsou pořizovány digitálně, což značně usnadňuje jejich další zpracování. 

Uživatelům se naskýtá možnost výběru z široké nabídky snímků, podle potřebných spektrálních 

kanálů či prostorového rozlišení. 

Pro účely této diplomové práce bylo nutné zajistit dostatečně kvalitní družicová data, především 

co do prostorového rozlišení. Další faktor, který sehrál roli při výběru družicových snímků, byla 

samozřejmě jejich cena. Z nemalé nabídky dat dálkového průzkumu Země byl nakonec zvolen 

družicový snímek vytvořený družicí SPOT 5 senzorem HRG_MS ze dne 23.9.2005, pořízený 

v rámci projektu Planet Action.  

3.1.1 SPOT 5 

Družice, která pořídila snímek zpracovávaný v této práci, patří do rodiny satelitů SPOT 

(Systeme Pour l‘Observation de la Terre). Distribucí dat a produktů z této série satelitů 

se zabývá francouzská společnost Spot Image, která vznikla v roce 1982. Prvním vypuštěným 

satelitem se stal 22.2. 1986 SPOT 1, v následujících letech jej následovaly další čtyři umělé 

družice. Na vývoji družic se mimo vedoucího francouzského kosmického centra podílí 

i odborníci ze Švédska a Belgie.  

Poslední družice této skupiny byla vynesena na oběžnou dráhu Země 4.5. 2002 z kosmodromu 

Kourou nosnou raketou Ariane 42P. Na svou cílovou heliosynchronní dráhu ve výšce 700 km 

nad zemským povrchem se družice o hmotnosti 3030 kg dostala pouhých 19 minut po startu. 
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Jedním z hlavních úkolů této družice je zachování kontinuity v dlouholeté řadě snímání 

zemského povrchu s vysokou rozlišovací schopností i vyplnění mezery mezi družicemi Landsat 

(prostorové rozlišení 30 m) a družicemi s velmi vysokým prostorovým rozlišením 

jako poskytuje např. Ikonos či QuickBird (až 0.61 m). Elektronický skener HRG (High 

resolution geometric) poskytuje snímání ve dvou režimech, panchromatickém 

a multispektrálním. Zvláštnost tohoto senzoru spočívá v práci dvou kamer, které pořizují řádky 

s polovičním překrytím, tudíž je následným zpracováním možné získat panchromatická data 

s prostorovým rozlišením až 2,5 m. Zároveň však velikost celé scény zůstává neměnná           

(60 km x 60 km), neboť došlo k navýšení počtu detektorů v řádce na 12 000 (Gisat, 2012). 

Tabulka č. 4 pak poskytuje informace o základních vlastnostech družice SPOT 5. 

 Tabulka č. 4: Technické parametry multispektrálních dat z družice SPOT 5 

typ dat optická 

záběr senzoru [km] 60 

archiv od roku 2002 

perioda snímání [dny] 3 

radiometrické rozlišení 8 bit 

 

spektrální pásma vlnová délka [µm] velikost pixelu [m] 

viditelné zelené 0,50 - 0,59 10 

viditelné červené 0,61 - 0,68 10 

blízké IČ 0,78 - 0,89 10 

blízké IČ 1,58 - 1,75 20 

Zdroj: Velká encyklopedie družic a kosmických sond, 2012 

3.1.2 Podkladová data 

Pro úspěšný proces řízené klasifikace je zcela nepostradatelná vysoká přesnost výběru 

trénovacího souboru, který je nezbytný v případě řízené klasifikace družicových dat 

(viz. kapitola 2.2.2. Řízená klasifikace). K přesné identifikaci jednotlivých tříd byla použita 

ortofotomapa z roku 2005 doplněná databází CORINE 2006. Pro lepší rozlišení jednotlivých 

typů lesní vegetace byly dále použity výsledky vegetačního indexu NDVI, který byl vypočítán 

nad zpracovávaným družicovým snímkem.  

Z důvodu co možná nejpřesnějšího výběru trénovacích ploch bylo využito dostupné 

ortofotomapy, kterou vytvořila z leteckých snímků společnost Geodis Brno, s.r.o. Ortofotomapa 

disponuje prostorovým rozlišením 1 m, což je v kombinaci s hlavním úkolem práce a s ohledem 

na prostorové rozlišení družicových dat dostačující. Využití leteckých snímků pro účely 
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mapování vegetace je však i v současné době limitováno, a to především z důvodu obtížnějšího 

zautomatizování procesu klasifikace. V porovnání s družicovými snímky, které se skládají 

z několika spektrálních pásem, obsahují letecké snímky jedno, maximálně tři pásma. Absence 

čtvrtého spektrálního pásma z oblasti blízkého infračerveného spektra způsobuje omezené 

možnosti detekce jednotlivých typů vegetace. Právě v tomto pásmu lze totiž vegetaci dobře 

rozlišit. Řada odborníků na problematiku land cover doporučuje použití ortofotomap pouze 

jako data doplňková, jež jsou využívána k ověření přesnosti klasifikace družicových dat. 

Ortofotomapy jsou však s úspěchem používány i jako data podkladová, když slouží k tvorbě 

trénovacích ploch. Běžně dostupná ortofotomapa na geoportálu CENIE pochází z roku 2008, 

bylo tedy nutné požádat o archivní data. Letecké snímkování bylo provedeno v roce 2005, 

tedy ve stejnou dobu, kdy byl pořízen zpracovávaný družicový snímek. 

O programu CORINE (CooRdination of Information on the Environment) byla napsána řada 

prací, proto se zde omezím jen na jeho krátkou charakteristiku. Stěžejním cílem 

tohoto programu je sběr, koordinace a zajištění kvalitních informací o životním prostředí 

a přírodních zdrojích v rámci dřívějšího Evropského hospodářství, od roku 1991 i ve státech 

střední a východní Evropy (CENIA, 2012). Celý program je složen z několika částí (krajinný 

pokryv, biotopy a ovzduší), pro účely této práce byla využita databáze krajinného pokryvu 

(anglicky land cover). Projekt CORINE Land Cover (CLC) je zaměřen na tvorbu databáze 

krajinného pokryvu dle jednotné metodiky a pravidelné aktualizace. V současné době 

jsou k dispozici existující databáze z roku 1990, 2000 a 2006. Podkladovou vrstvou pro databázi 

CORINE jsou snímky z družice Landsat, v posledním mapování snímky SPOT 4 a IRS P6. 

Identifikovány jsou pouze ty plošné objekty, jejichž minimální plocha je 25 ha a šířka 100 m. 

Tato skutečnost je značně limitujícím faktorem, proto byla tato databáze brána při tvorbě 

trénovacích ploch pouze jako orientační. Sloužila pouze k detekci zamokřeného území, které 

je hůře identifikovatelné z ortofotomapy.  

3.1.3 Použitý software 

V současné době se lze setkat s velkým množstvím specializovaných softwarů pro zpracování 

obrazového záznamu. Na trhu najdeme jak komerční, tak i volně dostupné programy. Pro účely 

této práce bylo použito více softwarů. Zpracování družicových snímků probíhalo nejčastěji 

ve dvou programech. V ENVI 4.8, který je určen pro zpracování a rozsáhlé analýzy především 

družicových dat, probíhaly klasifikace obrazových dat a k hodnocení jejich přesností byla 

využita PCI Geomatica 10.1, jejíž historie sahá až do roku 1982 a řadí se k nejúspěšnějším 

programům v oblasti geoinformatiky. Vytvoření trénovacích a kontrolních množin bylo 

provedeno nad ortofotomapou v programu ArcGIS 10.0, kde byly vytvořeny i výsledné mapy.  
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3.2 Výběr modelového území 

Následující odstavce charakterizují území, které bylo zvoleno pro klasifikaci družicových 

snímků s využitím umělých neuronových sítí. Vzhledem k tomu, že výsledky práce budou 

nápomocné řešitelům projektu GAČR P209/12/0997 – Vliv disturbancí horské krajiny 

na dynamiku fluviálních procesů, bylo pro klasifikaci družicového snímku vybráno povodí řeky 

Vydry. 

Zájmová oblast se nalézá v největším národním parku České republiky, v NP Šumava. Jedná 

se o lesnaté území, kde je ustanoven zvláštní režim ochrany životního prostředí. Hlavní předmět 

ochrany zde představují nerušeně se vyvíjející biologická společenstva, zvláště horské smrčiny, 

pralesní porosty, slatě s rašeliništi, nespoutané řeky a karová jezera. Z geomorfologického 

hlediska jej lze rozčlenit na Železnorudskou, Boubínskou, Želnavskou hornatinu, 

Trojmezenskou hornatinu s Vltavskou brázdou a Šumavské pláně, které jsou odvodňovány 

jednak říčkou Křemelnou, tak i Vydrou, jejíž povodí tvoří zájmové území pro klasifikaci 

družicových snímků. 

Povodí řeky Vydry, která společně s Křemelnou dává vzniknout řece Otavě, je situováno 

v centrální části Šumavy, v oblasti tzv. Modravských plání (Obr. č. 7). Ty jsou typické svým 

charakterem náhorní plošiny s relativně zarovnaným povrchem, což způsobuje časté ohrožení 

zdejších horských smrčin větrnými kalamitami. Další faktor, jež toto chráněné společenstvo 

negativním způsobem ovlivňuje, je přemnožení kůrovce. Celé území je podle Atlasu povodí 

Česka (Tolasz et al., 2007) zařazeno do chladné klimatické oblasti. I to je jeden z možných 

důvodů, proč je tato oblast téměř neosídlena. Naopak je tomu s výskytem rašelinišť, která 

zde tvoří na poměry České republiky rozsáhlé oblasti. Značné zalesnění území způsobuje 

zadržování vody v povodí, neboť intercepce zde představuje významný tlumící faktor odtoku.  

S ohledem na výše uvedenou základní charakteristiku modelové oblasti byly zvoleny následující 

kategorie land cover: 

 les 

 řídký porost 

 suchý les 

 trvalé travní porosty 

 rašeliniště, mokřady 
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Obrázek č. 7: Poloha modelového území na družicovém snímku 

 

Zdroj: SPOT 

3.2.1 Kategorie land cover 

Minimální mapovací jednotka (MMJ) byla zvolena v souvislosti s prostorovým rozlišením 

družicového snímku SPOT, tedy 10 m x 10 m.  

Třídu lesa představují porosty skládající se z jehličnatých a/nebo listnatých stromů. 

Ve zkoumané oblasti se jedná převážně o horské smrčiny, avšak mohou se zde vyskytovat i jiné 

druhy stromů. Pro tuto vegetační formaci je charakteristická velká hustota jak jehličnatých, 

tak i listnatých stromů (80 %). Do této kategorie jsou zahrnuta území zdravého lesa.  

Řídký porost zachycuje kategorii land cover, kde se stromy nacházejí daleko od sebe (hustota 

stromů je do 60 %). Tyto oblasti proto nelze označit jako typicky zdravý les. V místech 

kůrovcové kalamity se rovněž vyskytují místa, ve kterých se nacházejí taktéž ještě stromy 

zdravé či nízký porost s keři a mladými stromy. Jde o přechodné stádium mezi lesem zdravým 

a suchým, které způsobuje odlišné chování v oblasti intercepce, která bude u řídkého porostu 

dosahovat logicky nižších hodnot oproti lesnatému povrchu. Vymezení této třídy je důležité 

z hlediska modelování odtoků v krajině.  
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V důsledku působení kůrovce najdeme v této lokalitě i suchý les. Do kategorie jsou zahrnuty 

oblasti napadených stromů, které již tvoří větší celky. Zároveň jsou v této skupině i místa, kde 

byly napadené stromy vytěženy a nyní se zde vyskytují holiny. Zdravé stromy se v těchto 

oblastech objevují sporadicky (do 10 %).  

Trvalé travní porosty (TTP) zahrnují přírodní nebo zaseté druhy bylin, nezušlechťované 

nebo lehce zušlechťované louky, které mohou být spásány nebo sklízeny pomocí zemědělské 

techniky. Představují pestré rostlinné společenstvo, které chrání půdu proti účinkům vodní 

a větrné eroze. Tento druh povrchu je v tomto zájmovém území snadno identifikovatelný 

již z ortofotomapy.  

Třída zamokřená území reprezentuje vlhké bezlesé oblasti sníženin zahrnující jak mokřady, 

tak rašeliniště. Území tohoto typu jsou opakovaně zaplavovaná stagnující nebo cirkulující 

vodou. Je zde typická křovino-bylinná formace s rozptýlenými stromy, které lemují jejich 

okraje. Půda těchto území je tvořena obvykle mechem. V modelovém území se tento typ 

krajinného pokryvu vyskytuje v porovnání s lesy v daleko menší míře, avšak na poměry České 

republiky je tato třída zastoupena hojně. Z tohoto důvodu byla vytvořena samostatná kategorie, 

neboť území zadržující vodu, má vliv na celkové hydrologické poměry v krajině.  

V modelovém území se vyskytuje roztroušená zástavba. Vzhledem k tomu, že její velikost byla 

menší než stanovená MMJ, nebyla zvolena jako samostatná třída. Domy, které se v oblasti 

vyskytují, jsou součástí TTP či holé půdy, která je obsažena ve třídě suchého lesa.  

3.3 Zpracování obrazu 

Zpracování optických družicových dat lze rozdělit do několika etap. První je 

tzv. předzpracování, kdy je snímek upravován kvůli snadnější a přesnější analýze. Tato fáze 

v sobě zahrnuje radiometrické a geometrické korekce snímku. Druhou fázi představuje analýza, 

v tomto případě řízená klasifikace s využitím metody umělých neuronových sítí a maximální 

věrohodnosti. Výsledky získané z klasifikačního procesu jsou pak v posledním kroku 

podrobeny hodnocení přesnosti.  

3.3.1 Předzpracování snímků 

Fáze předzpracování dat zahrnuje především geometrické a radiometrické korekce, popřípadě 

zvýraznění obrazu. Radiometrická korekce upravuje DN hodnoty snímku tak, aby co nejlépe 

vystihovaly skutečné odrazivé, popřípadě zářivé vlastnosti jednotlivých povrchů. Odstraní 

se tak chyby vzniklé technickými závadami snímacího zařízení a zároveň korekce vlivu 

atmosféry, jež má na dopadající i odražené záření značný vliv. Geometrickou korekcí dojde 
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k umístění snímku do souřadnicového systému, což pak umožňuje snímek kombinovat s jinými 

prostorovými daty. Pod pojmem zvýraznění obrazu se rozumí úprava obrazu za účelem 

snadnější vizuální interpretace. Obecně jde tedy hlavně o zvýšení množství informací, které 

lze ze snímku získat. Mezi metody zvýraznění patří aplikace filtrů, analýza hlavních komponent 

a transformace celého obrazu. Použitím nízkofrekvenčních filtrů docílíme potlačení šumu, který 

se v obraze může vyskytovat, a tak získáme relativně vyhlazený snímek. Pro zvýraznění hran 

a linií se využívají vysokofrekvenční filtry. Analýzou hlavních komponent lze vytvořit nová, 

nekorelovaná pásma. Díky této transformaci můžeme informace z původních pásem 

komprimovat do menšího počtu bez podstatné ztráty informace. Toho je využíváno u dat, která 

disponují vysokým počtem spektrálních kanálů. Do výpočtu klasifikace byla zvolena všechna 

dostupná pásma snímku z družice SPOT 5. Tento postup je opodstatněn samotným spektrálním 

rozlišením senzoru, které odpovídá vhodným oblastem spektra k detekci a druhovému rozlišení 

vegetačního pokryvu. Vzhledem k tomu, že čtvrté pásmo snímku disponuje odlišným 

prostorovým rozlišením (20 m) než zbylá tři pásma (10 m), došlo u tohoto pásma 

k převzorkování obrazu pomocí metody nejbližšího souseda (anglicky nearest neighbour), 

neboť pouze tato metoda zachovává původní DN hodnoty z původních pixelů. Z jednoho pixelu 

ve spektrálním pásmu NIR tak vznikly celkem čtyři nové s prostorovým rozlišením 10 m, které 

je již totožné jako u ostatních spektrálních kanálů.  

Jelikož jsou pořízené snímky již zasazeny do kartografického zobrazení UTM 33N 

se souřadnicovým systémem WGS 84, byla nejprve vizuálním porovnáním družicového snímku 

s ortofotomapou zjištěna jeho geometrická přesnost. Na základě významných bodů (křižovatky 

silnic, břehová linie vodní nádrže Frauenau) bylo zjištěno, že družicový snímek dosahuje 

potřebné přesnosti a není proto nutné provádět žádné další geometrické korekce.  

Vliv atmosféry byl zkontrolován na území vodní nádrže Frauenau. Vycházela jsem při tom 

z předpokladu, že hluboké čisté vodní plochy by měly mít v oblasti infračerveného záření téměř 

nulovou odrazivost. DN hodnoty pixelů vodní nádrže, jež je využívaná jako zdroj pitné vody 

(tedy pravděpodobnost znečištění je minimální) dosahovaly velmi nízkých hodnot (0 – 6 %), 

proto nebylo potřeba pro účely dané klasifikace land cover provádět ani žádné další 

atmosférické korekce.  

Z důvodu vymezení modelové oblasti byl nad snímkem proveden výřez o přibližné velikosti   

20 km x 20 km a definován levým horním rohem 13°21‘53,32‘‘ v.d. a 49°05’26,49‘‘ s.š., který 

pokrývá celé zájmové území povodí řeky Vydry. Rozloha modelové oblasti je adekvátní 

pro klasifikace využívající umělé neuronové sítě MLP. Klasifikování většího území by nebylo 

vhodné z důvodu náročných výpočtů v době učení sítě (Šíma a Neruda, 1996). 
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3.3.2 Vegetační index 

Ke zvýraznění určitých složek v obraze lze použít tzv. spektrální indexy, což jsou poměrně 

snadné aritmetické operace se dvěma nebo více pásmy multispektrálního obrazu. Jelikož 

je hlavním bodem zájmu této práce primárně klasifikace vegetačního pokryvu, bude pozornost 

v nadcházejícím textu směřována k indexům vegetačním. V současné době existuje řada 

algoritmů pro jejich výpočet, v mnoha případech jsou však funkčně ekvivalentní. Obecně 

můžeme používané indexy rozdělit do dvou základních skupin – indexy poměrové a indexy 

ortogonální. Ortogonální indexy vznikají lineární kombinací původních pásem obrazu, kdežto 

indexy poměrové vycházejí z výpočtu podílu odrazivosti ve viditelné červené a blízké 

infračervené oblasti spektra. V této práci byl použit vegetační index poměrový, proto je dále 

zaměřena pozornost pouze k této skupině vegetačních indexů.  

Poměrové indexy patří k vhodným nástrojům pro studium zdravotního stavu vegetace a jeho 

časových změn. K nejčastěji používaným poměrovým indexům se řadí jednoduchý vegetační 

index (RVI), normalizovaný vegetační index (NDVI) či transformovaný vegetační index (TVI). 

Vypočítají se dle následujících vztahů: 

     
   

   
 

 

      
       

       
 

 

     √(
       

       
     ) 

kde: 

 NIR myslíme hodnotu odrazivosti v blízkém infračerveném pásmu 

 RED znamená hodnotu odrazivosti ve viditelném červeném pásmu 

 

S jejich využitím lze lépe detekovat místa výskytu vegetace. V této práci byl použit Normalized 

Difference Vegetation Index (dále jen NDVI). Tento vegetační index může nabývat hodnot     

od -1 do + 1 a je vhodným spektrálním indexem ke studiu jednak samotné hustoty vegetačního 

pokryvu, tak i zdravotního stavu vegetace, protože jeho hodnoty korelují s obsahem zelené 

hmoty na ploše pixelu. Čím vyšší budou hodnoty NDVI, tím bude vegetace hustší, neboť díky 

většímu zastoupení chlorofylu se zvýší absorpce záření v oblasti červené části spektra (tím 

výrazně poklesne odrazivost). Zároveň se však významně navýší odrazivost v oblasti blízkého 

infračerveného spektra. V šedotónovém snímku budou oblasti s nejvyšší hodnotou NDVI, 
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respektive s nejhustším zastoupením vegetace zobrazeny nejsvětlejšími odstíny, zatímco oblasti 

s minimem vegetace budou mít na stupnici šedi nejtmavší odstín. Jednou z výhod vegetačního 

indexu NDVI je skutečnost, že ke svému výpočtu nepotřebuje kromě naměřených hodnot 

odrazivosti již žádné další doplňující informace.  

Obrázek č. 8 ukazuje hodnoty tzv. normalizovaného vegetačního indexu (NDVI). Světlejší 

plochy se vyznačují vyšší hodnotou indexu a představují oblasti s nejbohatší vegetací. Původní 

snímek byl pořízen 23. 9. a nejvyšší hodnoty NDVI vykazují lesní porosty. Je vidět, 

že ve většině zájmového území se vyskytují zdravé husté lesy. Tmavší tóny reprezentují plochy 

řídkého porostu a trvalých travních porostů. Výrazně odlišná je pak oblast v jižní části 

modelového území, kde se nachází souvislá plocha s nízkými hodnotami NDVI. Jedná 

se o oblast tzv. kůrovcové kalamity. Suché lesy vyznačující se nízkým zastoupením vegetace 

jsou znázorněny téměř černou barvou.  

Obrázek č. 8: Modelové území po aplikaci NDVI 

 

Zdroj: data SPOT 5 a vlastní výpočty 
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Tabulka č. 5 pak uvádí typické hodnoty NDVI pro různé druhy povrchu.  

Tabulka č. 5: Typické hodnoty NDVI 

Druh povrchu Hodnota NDVI 

Velmi hustá vegetace 0,5 

Středně hustá vegetace 0,14 

Řídká vegetace 0,09 

Holá půda 0,025 

Oblačnost 0,002 

Sníh a led -0,046 

Voda -0,257 

Zdroj: Williams, 1995 

3.3.3 Klasifikace UNS 

Teoreticky byla tato klasifikační metoda popsána již v kapitole 2.3, kde jsou podrobně probrány 

jednotlivé části vestavěné neuronové sítě MLP s učícím algoritmem zpětného šíření chyby. 

V oblasti dálkového průzkumu Země představuje vstupní vrstva neuronové sítě spektrální 

pásma obrazu. Kolik spektrálních kanálů bude do klasifikace zahrnuto, tolik neuronů bude mít 

i vstupní vrstva. Výstupní vrstva se skládá z neuronů, kde každý reprezentuje jednu 

z klasifikovaných tříd.  

Při použití obecné metody z oblasti umělých neuronových sítí je vždy nutné najít takové 

hodnoty vstupních parametrů, které budou pro zadanou úlohu přinášet co nejpřesnější řešení. 

V aplikaci ENVI, která byla pro analýzu dat použita v diplomové práci, je vestavěna umělá 

neuronová síť MLP, která na vstupu vyžaduje následující parametry: 

1. Training Threshold Contribution – parametr, který určuje, jak se mají měnit vnitřní 

váhy jednotlivých uzlů sítě. Pokud je tento parametr nastaven na hodnotu 0, neprobíhá 

změna vnitřních vah uzlů. Umožnění změny vnitřních vah uzlů může vést k přesnější 

klasifikaci, ale naopak přílišné zohlednění vnitřních vah může vést ke špatné 

schopnosti sítě generalizovat.  

2. Training Rate – určuje, jak se budou měnit váhy sítě (váhy hran). Vyšší hodnota 

parametru zrychlí proces trénování, ale zároveň zvýší riziko oscilací. Tím roste 

pravděpodobnost, že trénovací proces nedokonverguje k jednoznačnému výsledku. 

3. Training Momentum – pokud je hodnota tohoto parametru větší než nula, je možné 

zadat vyšší hodnotu parametru „Training Rate“ bez rizika oscilací. Vysoká hodnota 

parametru však může zapříčinit přeskakování minima a tím zvýšit riziko nestability 

trénovacího procesu. Tento parametr umožňuje metodě lepší kopírování průběhu 
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chybové funkce, neboť určuje míru, s jakou předchozí změna vah ovlivní jejich nové 

nastavení.   

4. Training RMS Exit Criteria – velikost trénovací chyby, při které je možné trénovací 

proces přerušit. 

5. Number of Hidden Layers – počet skrytých vrstev neuronové sítě je obecně 0 a více. 

Pokud jsou vstupní oblasti lineárně neoddělitelné, je nutné zadat hodnotu alespoň 1. 

6. Number of Training Iterations – počet iterací trénovacího procesu. 

Parametrická analýza řešené úlohy proběhla nad prvními třemi parametry, jejichž nastavení 

ovlivňuje největší měrou způsob hledání výsledného řešení. Všechny tři uvedené parametry 

mohou nabývat hodnot 0 až 1. Rozhodla jsem se proto pokrýt rovnoměrně celý interval 

a testovala jsem všechny kombinace hodnot 0,2; 0,4; 0,6; 0,8 pro všechny tři parametry, 

tj. celkově 4
3
 = 64 kombinací parametrů. Pro všechny uvedené kombinace parametrů bylo 

použito stejného počtu iterací jako v práci Li a Yeh (2002), tj. 1000 iterací výpočtu („Number of 

Training Iterations“ = 1000), předčasné ukončení trénovacího procesu při dosažení prahové 

hodnoty chyby nebylo umožněno („Training RMS Exit Criteria“ = 0). Obecně je doporučováno 

využití jedné, maximálně však dvou skrytých vrstev neuronů (Šíma a Neruda, 1996), 

proto počet skrytých vrstev neuronové sítě byl po celou dobu testování nastaven na hodnotu 1 

(„Number of Hidden Layers“ = 1). Umělá neuronová síť se učí tak, že na vstupu jsou přiřazeny 

všem neuronům náhodné hodnoty, které se modifikují až v závislosti na procesu učení. 

Z důvodu zajištění co možná nejobjektivnějšího výsledku proběhla proto každá konkrétní 

kombinace celkem 10 krát. Z těchto výstupů byla vybrána ta možnost, která poskytovala 

nejpřesnější výsledek klasifikace.  

V rámci uvedené první fáze parametrické analýzy se nejvíce osvědčily následující kombinace 

parametrů: 

 0,2 – 0,2 – 0,4 

 0,4 – 0,2 – 0,6 

Ve druhé fázi jsem proto testovala parametry  v okolí nalezených řešení. Hodnotu parametru 

„Training Rate“ jsem se rozhodla zafixovat na hladině 0,2 a ostatní dva parametry nabývaly 

následujících hodnot: 

 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5 

Takto bylo provedeno dalších 13 x 10 kombinací. Očekávala jsem, že by síť mohla podat 

přesnější výstup klasifikace, jelikož došlo k určitému zjemnění parametrů. Celková výpočetní 

doba všech uvedených nastavení přesáhla 400 hodin. 

V případě použití výkonné výpočetní techniky by bylo možné pokračovat v jemnějším testování 

parametrů, navýšení počtu iterací výpočtu, či navýšení počtu skrytých vrstev sítě. 
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Vykonaná parametrická analýza se jeví jako dostatečná pro účely této práce i s ohledem na 

použité technické prostředky, které měly limitní výkon.  

3.3.4 Klasifikace Maximum Likelihood 

Tato klasifikační metoda je mnoha autory (např. Zeng et al., 2005) doporučována, neboť 

poskytuje jedny z nejpřesnějších výsledků. V této práci byla metoda maximální věrohodnosti 

(anglicky Maximum Likelihood) aplikována na stejná data jako metoda umělých neuronových 

sítí, MLP z důvodu srovnání výsledků proběhlých klasifikací. V nadcházející části textu budou 

popsány jednotlivé parametry, které byly nastavovány při využití klasifikační metody 

maximální věrohodnosti v softwaru ENVI 4.8.  

Jelikož bylo stěžejním bodem diplomové práce nalézt vhodné nastavení parametrů, které 

vstupují do umělé neuronové sítě MLP s učícím algoritmem zpětného šíření chyby, a získané 

výsledky klasifikace porovnat s jinou využívanou klasifikační metodou, byla provedena řízená 

klasifikace maximální věrohodnosti. Tento klasifikátor je založen na předpokladu, že rozdělení 

bodů tvořících jednu třídu trénovacích dat má normální rozdělení. Díky této podmínce lze určit 

statistickou pravděpodobnost daných hodnot pixelů jako potencionálního člena vybrané třídy. 

Pixely jsou přiřazeny k té třídě, u které vykazují pravděpodobnost největší. Nastavení hranice 

minimální pravděpodobnosti, se kterou budou jednotlivé pixely do výsledných tříd přiřazovány, 

nebyla využita. Tím pádem nevznikla žádná třída, kde by se shromažďovaly pixely, které mají 

velmi nízké hodnoty pravděpodobnosti příslušnosti k jakékoli třídě.  

3.3.5 Trénovací plochy 

Pro obě metody řízené klasifikace byla používána tatáž trénovací data, která byla vytvořena 

vektorizací leteckého snímku pořízeného firmou Geodis s.r.o. v roce 2005 v kombinaci 

s databází CORINE 2006 a výsledky z vypočítaného vegetačního indexu NDVI v programu 

ArcGIS10.0. Definování tříd proběhlo na základě zmíněné ortofotomapy. Výsledky výpočtu 

vegetačního indexu NDVI byly nápomocné k rozlišení kategorií lesa, řídkého porostu a suchého 

lesa. Protože oba způsoby řízené klasifikace spadají do kategorie tzv. per-pixel, je možné využít 

stejnou trénovací množinu pro obě metody. Celkem bylo definováno 5 tříd krajinného pokryvu - 

les, řídký porost, trvalé travní porosty, suchý les a zamokřená území. Jejich podrobná 

charakteristika je shrnuta v kapitole 3.2.1.  

Největší podíl v modelovém území představuje kategorie zdravého lesa, proto byl i počet 

trénovacích bodů popisující tuto třídu nejvyšší. Další důležité kategorie pro modelování 

hydrologických poměrů v krajině (řídký porost a suchý les) byly specifikovány v trénovací 

množině rovněž vysokým počtem pixelů. K odlišení výše zmíněných tříd land cover bylo 
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vhodné využít i výsledků NDVI, který vystihuje obsah zelené hmoty (v tomto případě zdravých 

stromů) na ploše pixelu. V tabulce č. 6 jsou uvedeny vlastnosti trénovací množiny.                    

K identifikaci třídy TTP postačila ortofotomapa, na které byla tato kategorie snadno 

rozpoznatelná. Zamokřená území byla zjištěna s pomocí databáze CLC 2006.  

Tabulka č. 6: Vlastnosti trénovací množiny 

třída počet pixelů hodnota NDVI 

les  9648 (0,15; 0,8) 

řídký porost 4585 (0,09; 0,14) 

trvalé travní porosty 2335  x 

suchý les 3467 (0,01; 0,08) 

zamokřená území 112  x 

Zdroj: data SPOT a vlastní výpočty 

Vzhledem k tomu, že trénovací soubor značnou měrou ovlivňuje celkovou úspěšnost 

klasifikace, je naprosto nezbytným krokem provést analýzu jeho kvality. Zaměřila jsem se proto 

na maximální míru separability a homogenitu jednotlivých tříd. Pro výpočet separability 

bylo odvozeno hned několik vztahů. V rámci této práce byl použit test separability skrze 

transformovanou odchylku (Transformed Divergence). Jedná se o výpočet vážené vzdálenosti 

mezi průměrnými vektory uvažovaných tříd, který proběhl v programovém prostředí ENVI 

s využitím funkce „Compute Separability“. Míru separability představuje tzv. divergence, 

přičemž pro všechny kombinace dvojic tříd lze sestavit matici divergencí. Hodnoty divergence 

se pohybují v rozmezí od 0 do 2, kdy 0 značí naprostou shodu a 2 naopak vysokou míru 

odlišnosti mezi třídami. Optimální hodnoty divergence by se měly mezi různými třídami 

pohybovat v intervalu od 1,9 do 2 (Dobrovolný, 1998). 

Tabulka č. 7: Matice divergencí trénovacích ploch 

třída les řídký porost TTP suchý les 

les  x x x x 

řídký porost 1,9162 x x x 

TTP 1,9995 1,9951 x x 

suchý les 1,9999 1,9241 1,9987 x 

zamokřená území 1,9685 1,9990 2,0000 2,0000 

Zdroj: data SPOT a vlastní výpočty 

Z uvedených hodnot v tabulce č. 7 vyplývá, že jsou hlavní trénovací třídy dobře odlišitelné 

Průměrná separabilita tříd dosahuje hodnoty 1,9801. Zároveň u dvou dvojic tříd 
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zaznamenáváme dokonce ideální hodnotu 2. Minimální separace je mezi třídami lesa a řídkého 

porostu (1,9162), řídkého porostu a suchého lesa (1,9241), avšak i tyto hodnoty jsou přijatelné.  

Homogenita v rámci jedné třídy celého trénovacího souboru byla posouzena z hlediska 

spektrálního. Byla brána v potaz korelace trénovacích tříd ve dvou pásmech multispektrálního 

obrazu.  

Samotná klasifikace družicových snímků byla provedena v programu ENVI 4.8. Jako trénovací 

množina byla využita vrstva konfrontovaná s ortofotomapou z roku 2005, v některých případech 

(při detekci zamokřených oblastí) i s databází CORINE Land Cover 2006 a výstupy NDVI.  

3.3.6 Hodnocení přesnosti 

Po provedení klasifikace je důležité zhodnotit přesnost jejích výsledků. Proces klasifikace 

nemůže být ukončen, dokud nedojde ke stanovení jeho přesnosti. Jedná se o nezbytný krok, 

kterým ověříme získané výstupy. Hodnocení výsledků klasifikace je provedeno skrze hodnotu 

celkové přesnosti a Kappa indexu. Tyto ukazatele vycházejí z tzv. chybové matice, která 

porovnává vztah mezi kontrolními (referenčními) body a výsledkem klasifikace. Mimo hlavní 

diagonálu se nacházejí chyby z opomenutí (klasifikátor tyto pixely „zapomněl“ zařadit 

do správné třídy) zařazení pixelu do správné třídy (ve sloupcích) a nesprávného zařazení pixelu 

do jiné třídy (v řádcích). Podílem součtu všech pixelů v hlavní diagonále a celkovým počtem 

kontrolních pixelů získáme celkovou přesnost klasifikace.  

Kappa index pak porovnává přesnost klasifikace s přesností náhodného zařazení pixelů do tříd. 

Výpočet tohoto indexu vychází z předpokladu, že i při pouze náhodném procesu zařazování 

pixelů zpracovávaného obrazu do jednotlivých tříd, bude určité procento těchto pixelů 

roztříděno správně. Jeho hodnota nám udává, kolika procentu chyb jsme se vyhnuli oproti 

náhodnému roztřídění pixelů do tříd (Lillesand, 1994). Jednoduše lze hodnotu Kappa indexu 

vyjádřit následujícím vztahem: 

   
     

    
 

kde: 

 PP odpovídá přesnosti pozorované (zjistí se z chybové matice) 

 PO určuje přesnost dosažitelnou pouze náhodným zařazením pixelů do tříd 

Výsledné hodnoty tohoto indexu se pohybují od 0 do 1.  
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V tabulce č. 8 jsou představeny počty kontrolních bodů pro jednotlivé třídy. Celkem 

bylo náhodně vygenerováno 200 bodů, jejichž příslušnost k třídě land cover byla určena 

z ortofota. S ohledem na nižší heterogenitu a rozlehlost území se jeví tento počet 

jako dostačující k ohodnocení přesnosti klasifikace.  

Tabulka č. 8: Počet kontrolních bodů pro jednotlivé třídy 

třída počet 

les  56 

řídký porost 39 

trvalé travní porosty  46 

suchý les 36 

zamokřená území  23 

Zdroj: Autor 

Samotný proces hodnocení přesnosti byl proveden v programovém prostředí PCI Geomatica 

s využitím funkce Accuracy assessment. Nejprve byla načtena vrstva kontrolních bodů, kterou 

bylo nutné uložit do příslušných výstupů klasifikací. Tento postup byl aplikován nad všemi 

získanými výstupy z klasifikací, celkem tedy 10 x 77 různých kombinací parametrů UNS 

a jednou nad výsledkem metody maximální věrohodnosti. Tím bylo docíleno jednotného 

postupu kontroly přesnosti. Na základě tohoto faktoru je možné srovnávat dílčí postupy 

klasifikace. Jednotlivé kontrolní body byly vybrány náhodným způsobem. Celkově bylo 

vygenerováno 200 bodů, které sloužily k určení přesnosti. Byl tak co nejvíce eliminován vstup 

člověka do klasifikačního procesu. Zároveň tak došlo k vytvoření jednotného postupu 

při hodnocení přesnosti.  

Výsledky klasifikace po pixelech lze vylepšit následnou filtrací. Jedná se však o úpravu 

klasifikovaných hodnot jednotlivých pixelů, která nebere v potaz původní radiometrické 

hodnoty. Může tedy nastat situace, kdy i dobře zařazený pixel bude díky použití filtrace 

přeřazen do třídy jiné. Hlavním cílem diplomové práce bylo zhodnotit využití klasifikace 

družicového snímku vycházející z principu umělé neuronové sítě, proto nebyly provedeny 

žádné postklasifikační úpravy, které sice často přinášejí zlepšení v přesnosti vyklasifikovaného 

snímku, ale mění tak výstup z primární klasifikace. Jelikož MMJ odpovídala právě velikosti 

pixelu a cílem práce nebyla výstupní databáze, ale zjištění přesnosti samotné klasifikace, 

je tento krok odůvodněn.   

V následující kapitole jsou shrnuty výsledky získané při klasifikaci obrazu za využití umělých 

neuronových sítí. Dále jsou uvedeny výsledky dosažené pomocí metody maximální 

věrohodnosti. 
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KAPITOLA 4 

Výsledky 

Tato kapitola popisuje výsledky získané v průběhu zpracování diplomové práce. Družicový 

snímek SPOT 5 byl klasifikován nejprve s pomocí algoritmu využívající umělou neuronovou síť 

MLP, u které bylo testováno různé nastavení parametrů. Obecně lze říci, že nastavení parametrů 

u klasifikátoru založeném na principu umělých neuronových sítí v prostředí ENVI, hraje 

naprosto klíčovou roli z pohledu výsledné přesnosti. Nejprve bylo testováno 64 variant 

s různým nastavením parametrů, z nichž každá proběhla 10 krát. Jelikož síť MLP poskytla vždy 

trochu odlišné výsledky (i při naprosto totožném nastavení parametrů), byl na základě hodnoty 

celkové přesnosti vybrán nejkvalitnější výstup. Označení výstupů klasifikací s různým 

nastavením parametrů je očíslováno (01 – 64). Po zhodnocení přesnosti proběhlých výpočtů, 

byly testovány nové hodnoty parametrů „Training Threshold Contribution“ a „Training 

Momentum“ v okolí nejkvalitnějších doposud nalezených řešeních (viz. kapitola 

3.3.3 Klasifikace UNS). Očekávané zpřesnění výstupů klasifikace po určitém zjemnění 

parametrů nenastalo. Během dalších výpočtů 13 x 10 nebyla překročena již dosažená nejvyšší 

celková přesnost klasifikace, proto již nebylo uskutečněno žádné další zjemnění parametrů. 

V následujícím textu jsou uvedena taková nastavení sítě MLP, která vedla k nejpřesnější 

klasifikaci družicového snímku. Zároveň jsou doplněna také o ta, která naopak způsobila zcela 

nežádoucí řešení. Čtenář tak má na základě uvedených extrémních situací možnost hlouběji 

porozumět významu jednotlivých parametrů metody. Tabulka obsahující celkový souhrn všech 

provedených kombinací parametrů sítě (celkem 77 variant) je pak součástí  přílohy č. 1. 

Všechna zmiňovaná nastavení parametrů jsou uvedena včetně odpovídajících hodnot celkové 

přesnosti a Kappa indexu.  
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Tabulka č. 9: Přesnost výstupu nejúspěšnějších klasifikací 

varianta  TTC TR TM celková přesnost [%] Kappa index [%] 

02 0.2 0.2 0.4 89,500 0,851 

71 0,3 0,2 0,5 87,273 0,838 

67 0,1 0,2 0,5 85,455 0,815 

68 0,2 0,2 0,3 84,242 0,800 

Zdroj: data SPOT, vlastní výpočty 

Tabulka č. 9 zobrazuje nastavení sítě MLP, která vedla k nejpřesnějším klasifikacím 

družicového snímku. Jedná se o případy, kdy parametr „Training Threshold Contribution“ 

byl nastaven vždy na nižší hodnotu než parametr „Training Momentum“. Vzhledem k tomu, že 

byly hodnoty parametru „Training Threshold Contribution“ minimální (0,2), nebyla zde hrozba 

přílišného zohlednění změny vnitřních vah, které s sebou často přináší špatnou schopnost sítě 

generalizovat. Hodnota parametru „Training Rate“, který ovlivňuje rychlost učení sítě, byla 

u všech uvedených možností na nejnižší testované hladině (0,2). Bylo zjištěno, že rychlejší 

proces učení sítě v tomto případě nevede ke kvalitním výsledkům. Parametr „Training 

Momentum“ bylo výhodné nastavit na hodnotu okolo 0,4. Tato hodnota umožnila síti vhodné 

určení míry, s jakou předchozí změna vah ovlivní jejich nové nastavení. Příliš vysoké hodnoty 

tohoto parametru vedou ke zvýšení pravděpodobnosti přeskočení minima přenosové funkce, 

což způsobuje vysoké riziko nestability sítě.  

Tabulka č. 10: Přesnost výstupu klasifikací 

 varianta TTC TR TM celková přesnost [%] Kappa index [%] 

51 0.8 0.2 0.6 77,193 0,706 

40 0.6 0.4 0.8 75,439 0,689 

52 0.8 0.2 0.8 73,684 0,665 

03 0.2 0.2 0.6 72,807 0,656 

Zdroj: data SPOT, vlastní výpočty 

Relativně dobrých výsledků bylo docíleno s nastavením parametrů, které uvádí tabulka č. 10. 

Celková přesnost proběhlých klasifikací v takovém případě sice přesahuje hodnotu 70 %, 

ale pro monitoring vegetace by byla nutná následná ruční editace výsledků klasifikace. Tento 

způsob práce je sice možný, avšak nese s sebou vyšší časové i finanční náklady na celý proces 

získání informace z družicových dat. Je vidět, že nižší hodnoty parametru „Training Rate”, 

který ovlivňuje frekvenci změny vnitřních vah uzlů a tím i rychlost celého procesu trénování, 

značným způsobem determinují celkový výstup klasifikace. Maximální hodnota tohoto 

parametru, při kterém byly dosaženy ještě uspokojující výstupy, činila 0,4.  
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Dále jsou shrnuty ty architektury sítě, které se jeví pro klasifikaci zkoumaného území 

jako nevhodné. Ukázalo se totiž, že při určitém způsobu nastavení vstupních parametrů dochází 

k tzv. vyprázdnění třídy. Prakticky se jedná o stav, kdy nejsou pixely obrazu klasifikovány 

do všech určených tříd z trénovacího souboru. Výstupem je tak obraz, který zaznamenává 

např. pouze tři kategorie land cover místo původních pěti definovaných.  

Tabulka č. 11: Přesnost výstupu nevhodných klasifikací 

 varianta TTC TR TM celková přesnost [%] Kappa index [%] 
celkový počet 

tříd 

08 0.2 0.4 0.8 42,982 0,316 4 

13 0.2 0.8 0.2 33,333 0,222 5 

24 0.4 0.4 0.8 43,860 0,320 4 

62 0.8 0.8 0.4 36,842 0,249 4 

59 0.8 0.6 0.6 54,386 0,433 5 

Zdroj: data SPOT, vlastní výpočty 

V případě vysoké hodnoty parametru „Training Rate“ a vyrovnaných hodnot u parametru 

„Training Threshold Contribution“ a „Training Momentum“ přináší neuronová síť MLP zcela 

nejnižší zaznamenanou přesnost klasifikace. Důvodem tohoto jevu je jednak vysoká 

pravděpodobnost přeskočení minima přenosové funkce a následná nestabilita trénovacího 

procesu, tak i minimální zohlednění vypočtených vnitřních vah uzlů. Z tabulky č. 11 je patrné, 

že příliš vysoké hodnoty u parametru „Training Rate“ vedou k celkové nízké přesnosti, 

v některých případech dokonce dochází k neobsazení jedné nebo více tříd žádným prvkem 

(tzv. „vyprázdnění třídy“). Čím vyšší hodnota tohoto parametru byla zadána, tím rychleji se síť 

dokázala učit. Na druhou stranu rychlý proces učení s sebou nesl významné snížení kvality 

výsledků klasifikace. Nejčastěji docházelo k vyprázdnění třídy „řídký porost“, což je s největší 

pravděpodobností způsobeno menší separabilitou trénovacích ploch popisující oblasti s řídkým 

porostem a lesy.  

V průběhu trénování sítě se uživateli zobrazuje graf zachycující trénovací chybu. Pro správný 

průběh učení je důležité splnit několik podmínek. Křivka by v grafu měla mít z hlediska počtu 

opakování klesající tendenci a zároveň je žádoucí, aby nedocházelo k příliš velkým oscilacím. 
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Graf č. 3: Průběh trénovacího procesu varianty 02 

 

Zdroj: data SPOT, vlastní výpočty 

Grat č. 3 charakterizuje průběh trénovací fáze u klasifikace (označené „02“), kdy byl dosažen 

nejlepší výsledek z hlediska její celkové přesnosti. Je vidět, že byly splněny všechny důležité 

podmínky pro správné natrénování, které je spojené s úspěšným rozklasifikováním neznámých 

pixelů. Důležitost vah i jejich výpočet se měnil adekvátně k zjištěné trénovací chybě, což vedlo 

k dobrému naučení sítě. Doba učení sítě se v tomto případě (TTC = 0,2; TR = 0,2; TM = 0,4) 

rovnala přibližně 30 minutám. Zároveň je vidět, že po několika mírných oscilacích na začátku 

iteračního procesu je RMS křivka již po zbytek iterací klesající a bez zřetelných výkyvů.  

Dále jsou uvedeny případy, kdy proces učení sítě neprobíhal ideálně, a tím i výsledky 

klasifikace nepatří mezi kvalitní.  
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Graf č. 4: Průběh trénovacího procesu varianty 13 

 

Zdroj: data SPOT, vlastní výpočty 

V případě Graf č. 4 (TTC = 0,2; TR = 0,8; TM = 0,2), docházelo k výraznějším výkyvům 

chybové funkce. Značná oscilace je patrná při přibližně třísté iteraci, kdy se hodnoty chybové 

funkce pohybovaly v rozpětí od 0,2 do 0,5. Od šestisté iterace má křivka dokonce mírně 

vzrůstající tendenci. Samotný průběh učení neprobíhal dle ideálního scénáře, neboť v závěru 

trénovacího procesu došlo k navýšení trénovací chyby. Proces učení sítě v tomto případě sice 

trval necelých 25 minut, avšak s nekvalitním výsledkem.  

Graf č. 5: Průběh trénovacího procesu varianty 62 

 

Zdroj: data SPOT, vlastní výpočty 

Během trénování sítě s vysokou hodnotou u parametru „Training Rate“ (TR = 0,8), 

jež ovlivňuje rychlost učení, chybová funkce oscilovala po celou dobu iteračního procesu 
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a k minimu vůbec nekonvergovala. Vysoká hodnota parametru TR totiž způsobuje silné oscilace 

při nastavování vah sítě a tím i následnou nekonvergenci průběhu chybové funkce k minimální 

hodnotě během fáze trénování. Celková doba učení sice nepřesáhla 20 minut, avšak trénovací 

chyba v závěru učící fáze vykazuje poměrně vysoké hodnoty (Graf č. 5).  

Na závěr poskytuji srovnání nejlepšího výstupu dosaženého klasifikací obrazu umělou 

neuronovou sítí MLP (konkrétně její varianty 02, při nastavení parametrů TTC = 0,2; TR = 0,2; 

TM = 0,4) s výsledkem klasifikace pomocí metody maximální věrohodnosti. Konfrontaci těchto 

dvou rozdílných metod přináší jak tabulka č. 12, tak i vytvořené mapy (Obr. č. 9 a 10).  

Tabulka č. 12: Srovnání metody MLP a ML 

metoda celková přesnost [%] Kappa index [%] 

ML 85.00 0.807 

MLP 89.50 0.851 

Zdroj: data SPOT, vlastní výpočty 

Lepších výsledků bylo tedy dosaženo metodou založenou na principu umělých neuronových sítí 

(TTC = 0,2; TR = 0,2; TM = 0,4), kde činí výsledná přesnost klasifikace 89,5 %.  

Procentuální porovnání zastoupení jednotlivých tříd krajinného pokryvu ve výsledném obraze 

po aplikaci metody MLP a ML je zachyceno v tabulce č. 13. Je zřejmé, že metoda maximální 

věrohodnosti vyklasifikovala více lesních ploch, řídkého porostu a trvalých travních porostů 

v porovnání s metodou MLP (konkrétně u její varianty 02). Tyto plochy jsou zvětšeny na úkor 

kategorie suchého lesa, jehož rozloha je v případě použití klasifikátoru ML o 8 % nižší 

než u klasifikátoru MLP. Pravděpodobně došlo k zařazení holé půdy, kam spadají i oblasti 

vytěžených napadených stromů, do jiných tříd než do zamýšlené kategorie suchého lesa, jak 

je definováno výše. V chybové matici uvedené v příloze č. 3 je znatelné i mírné nadhodnocení 

třídy suchého lesa v případě použití klasifikátoru MLP. Do třídy zamokřených území bylo 

zařazeno více pixelů u klasifikace MLP, což lépe vystihuje realitu. 

Tabulka č. 13: Zastoupení jednotlivých tříd krajinného pokryvu v modelovém území 

třída rozloha MLP [%] rozloha ML [%] 

les  58 63 

řídký porost 19 22 

trvalé travní porosty 4 5 

suchý les 17 9 

zamokřená území 2 1 

Zdroj: data SPOT, vlastní výpočty 
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Obrázek č. 9: Krajinný pokryv v povodí Vydry v roce 2005 

 

Zdroj: data SPOT, vlastní výpočty 

Mapa vytvořená s využitím statistického klasifikátoru maximální věrohodnosti (Obr. č. 9) 

zachycuje vysoké procento lesa. Rovněž zastoupení trvalých travních porostů je poměrně 

značné. Kategorie holé půdy (tedy místa vytěžených napadených stromů) byla s největší 

pravděpodobností zařazena místo do třídy suchého lesa do třídy řídkého porostu. Tento 

poznatek potvrzuje i chybová matice, jež je součástí přílohy č. 2. Zde bylo zjištěno větší 

procento špatně zařazených pixelů právě u třídy suchého lesa. Zároveň u těchto dvou kategorií 

krajinného pokryvu (řídký porost x suchý les) byla zjištěna u trénovacích ploch i nižší                  

divergence (viz. Tab. č. 7).  
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Obrázek č. 10: Krajinný pokryv v povodí Vydry v roce 2005 

 

Zdroj: data SPOT, vlastní výpočty 

Mapa (Obr. č. 10) vzniklá klasifikací družicového snímku s pomocí umělé neuronové sítě 

s nastavenými parametry TTC = 0,2; TR = 0,2; TM = 0,4 (varianta 02) vykazuje oproti metodě 

ML daleko větší zastoupení třídy suchého lesa, kam spadá i kategorie holé půdy. Oproti 

statistické metodě byl tento typ krajinného pokryvu určen lépe (viz. Chybová matice      

v příloze č. 3). Z tohoto důvodu je tento výsledek vhodnější pro studium srážko-odtokových 

poměrů krajiny. 
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KAPITOLA 5 

Diskuze a závěr 

5.1 Diskuze  

5.1.1 Data 

Klasifikace družicových dat sice patří k moderním metodám určování land cover, stále však 

existuje řada klasifikačních metod, které nejsou v analýzách krajinného pokryvu běžně 

využívané. K málo používaným klasifikátorům v oblasti DPZ se řadí i umělé neuronové sítě. 

Použití této metody je vhodné především kvůli schopnosti extrahovat a reprezentovat závislosti 

v datech, které nejsou na první pohled zřejmé. V práci byla proto představena metoda, 

jejíž aplikací na konkrétní množinu dat lze docílit přesnější klasifikace a oddělit od sebe 

podobné třídy krajinného pokryvu.  

V této práci bylo použito několik druhů dat. Jednalo se zejména o multispektrální snímek 

vytvořený družicí SPOT 5, který byl použit pro klasifikaci, dále ortofotomapa a databáze 

CORINE Land Cover 2006. Pro zhodnocení přesnosti proběhlých automatických klasifikací 

byla vytvořena množina náhodně vybraných bodů, u kterých došlo k porovnání 

mezi očekávaným a skutečným zařazením. Data družice SPOT jsou mnohými autory 

(Westinga, 2006) doporučovány k mapování vegetace. Plyne to hlavně z důvodu vysoké 

prostorové rozlišovací schopnosti a dostatečného spektrálního rozlišení, které pokrývá oblasti 

elektromagnetického záření, jež jsou ke studiu vegetace nezbytné. Pro území České republiky 

se družicové snímky vysokého prostorového rozlišení, mezi něž se řadí i snímky SPOT 5, dají 

s úspěchem využít pro sledování a mapování vegetačního pokryvu na národní či regionální 

úrovni. Uživatelé tak získají dobrou představu o rozmístění či případných změnách různých 

typů vegetace.  

Pro zkoumání vegetace, která představovala hlavní složku zájmového území, je vhodné využít 

těchto dat s adekvátně zvolenými spektrálními pásmy. Jelikož byly umělé neuronové sítě 
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spuštěny pouze nad daty SPOT a jen v jednom zájmovém území, nemusí výsledky získané 

v průběhu této práce platit pro všechny druhy družicových dat či pro další podobná území. 

K tomu, aby bylo možné závěry předkládané práce zobecnit, musel by být celý postup testován 

jak na dalších typech dat, tak i na více zájmových územích. To však s sebou nese větší časové 

nároky, neboť vícevrstvá perceptronová síť se vyznačuje relativně dlouhou dobou učení. 

Testování této metodiky na jiných lokalitách a s odlišnými daty je další výzvou v tomto druhu 

výzkumu.   

Ačkoliv nejlepší dosažené výsledky klasifikace umělými neuronovými sítěmi jsou poměrně 

přesné, je pravděpodobně možné nalézt ještě přesnější výstupy klasifikace. Jednou z nabízených 

variant je provedení klasifikace nad družicovým snímkem RapidEye. Jedná se o první komerční 

družice, jež snímají zemský povrch v pásmu Red – Edge. Tato nepříliš zaznamenávaná 

spektrální oblast pokrývá interval vlnových délek 690 nm – 730 nm. Jde o okraj červené části 

spektra a mezeru mezi červeným a blízkým infračerveným pásmem. Právě v tomto intervalu 

vlnových délek lze pozorovat rychlou změnu v odrazivosti v závislosti na obsahu chlorofylu, 

což vede ke snadnějšímu odlišení jednotlivých druhů vegetace i k monitoringu jejího stavu. 

Pro vegetaci je totiž typická poměrně vysoká absorpce značné části viditelného záření, avšak 

ve vlnových délkách větších než 700 nm je charakteristická silná odrazivost. Tímto spektrálním 

chováním se rostliny chrání před přehřátím během energeticky náročné 

fotosyntézy. (Gisat, 2012) Díky této informaci lze lépe postihnout rozdíly ve vegetaci 

a tím pádem i reálněji separovat jednotlivé vegetační druhy, popřípadě monitorovat 

její zdravotní stav.  

5.1.2 Postup a výsledky 

Řada odborníků (Zeng et al., 2005) pro klasifikaci land cover pomocí družicových snímků 

navrhuje použití klasifikátoru maximální věrohodnosti. Cílem práce však bylo sestrojit takovou 

architekturu umělé neuronové sítě, která by pro tento druh dat poskytovala srovnatelné, ideálně 

však přesnější výsledky. Vzhledem k tomu, že v současné době existuje mnoho rozdílných typů 

dat DPZ, k jejichž klasifikaci máme na výběr z nemalého počtu metod, hraje významnou roli 

testovací cyklus konkrétní metody nad určitým druhem dat. Vždy, když řešíme problém pomocí 

umělé neuronové sítě, je nutné navrhnout jedinečné nastavení jejích parametrů (Kukal, 2005). 

Z tohoto důvodu patří testování nastavených dílčích parametrů u neuronové sítě k velmi 

důležitému kroku celého klasifikačního procesu. Otázka vhodného výběru sítě pro danou 

problematiku byla řešena průzkumem nabídky v dostupných programech. Po tomto průzkumu 

byla vybrána metoda vícevrstvé perceptronové sítě (MLP) v softwaru ENVI, protože umožňuje 

širokou škálu nastavení jednotlivých parametrů.  
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Problematika tzv. přeučení neuronové sítě v proběhlých klasifikacích nenastala. 

Nebyl zaznamenán jediný případ, kdy by chyba sítě na trénovacím souboru byla minimální, 

přesto by výsledná klasifikace neodpovídala realitě. Tato skutečnost je s vysokou 

pravděpodobností způsobena vhodným počtem trénovacích pixelů.  

Navržené třídy pro klasifikaci obrazu mohou být využity i pro klasifikaci land cover z jiných 

oblastí, které se potýkají s výskytem různé hustoty lesních porostů, ať už z důvodu kalamity 

způsobené lýkožroutem smrkovým, větrem, apod. Aplikace navržené architektury sítě 

pro klasifikaci družicového snímku, který zachycuje odlišné kategorie land cover, 

by vyžadovala otestování nových parametrů.  

Zajímavé výsledky by rovněž mohlo přinést snižování hodnoty parametru „Training Rate“, 

který ve všech nejúspěšnějších případech klasifikace byl na nejnižší nastavované hodnotě. 

Zdá se, že v případě tohoto typu umělé neuronové sítě je výhodnější neurychlovat proces učení, 

ale vyplatí se měnit váhy sítě pomaleji. Roste sice časová náročnost klasifikace, ale výsledky 

práce potvrzují, že nejlepších výsledků bylo dosaženo při nastavení parametrů TTC = 0,2; 

TR = 0,2; TM = 0,4 (varianta 02), kdy celková doba trénovací fáze trvala kolem 30 minut.  

Autoři, kteří ve svých studiích srovnávali klasifikace využívající umělé neuronové sítě, 

vyhodnocovali tuto metodu oproti maximální věrohodnosti jako přesnější (Berberoglu, 2000). 

Z hlediska klasifikátorů byla v této práci jako nejvhodnější určena umělá neuronová síť. 

Pouze výsledky v práci Vyorálkové (2003) svědčily u snímků SPOT ve prospěch pro algoritmus 

maximální věrohodnosti.  

5.2 Závěr 

Cílem práce bylo sestrojení architektury klasifikační metody založené na principu umělých 

neuronových sítí, zhodnocení její přesnosti a porovnání s tradičně užívaným klasifikátorem. 

Snímek se podařilo klasifikovat pomocí obou metod, avšak z dosažených výsledků je patrné, 

že lepší klasifikace zájmového území byla dosažena při použití metody MLP. Jedním z dalších 

úkolů této práce bylo provést rešerši v oblasti klasifikace družicových dat s důrazem na využití 

umělých neuronových sítí. Jako prameny pro rešeršní činnost mi posloužila česká i zahraniční 

literatura věnující se dané tématice.  

V první kapitole diplomové práce byla popsána problematika obecné klasifikace dat DPZ. 

Dále byla podrobněji představena jedna z nejpoužívanějších metod umělých neuronových sítí, 

MLP, včetně učícího algoritmu zpětného šíření chyby.  
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Pro samotnou klasifikaci družicového snímku byly zvoleny dvě skupiny rozdílných 

metod: umělé neuronové sítě a statistické rozpoznávání. Uvedené skupiny klasifikačních metod 

představují techniky, které fungují na rozdílných principech. Umělé neuronové sítě se snaží 

pracovat na principu lidského mozku, kdy se chování systému dat nepřetržitě adaptuje 

v závislosti na příchozích podnětech. Statistické rozpoznávání slouží ke klasifikaci původního 

souboru dat do shluků, a to na základě výpočtu míry pravděpodobnosti. Právě použití odlišných 

metod při řešení totožné úlohy slibovalo zajímavou možnost srovnání nalezených výsledků.  

Dalším úkolem práce bylo testování parametrů, které vstupují do výpočetního algoritmu umělé 

neuronové sítě MLP s učícím algoritmem zpětného šíření chyby v programovém prostředí 

ENVI. Tato realizace je představena ve 3. kapitole, kde je možné dohledat i stručné informace 

o všech použitých parametrech. Celý klasifikační proces byl aplikován na datech vytvořených 

družicí SPOT 5 v září roku 2005 nad územím NP Šumava. Mojí snahou bylo sestavit takovou 

architekturu sítě, pomocí níž by bylo možné identifikovat reálné typy krajinného pokryvu 

a napomoci tak k mapování zdravého lesa, řídkého porostu, trvalých travních porostů, suchého 

lesa a zamokřených oblastí. Za tímto účelem byly jednotlivé kombinace parametrů neuronové 

sítě testovány na modelovém území, které zachycuje povodí řeky Vydry. Celková výpočetní 

doba provedených testů přesáhla 400 hodin. V práci bylo ověřeno, že nejvhodnější nastavení 

parametrů u klasifikační metody založené na umělé neuronové síti MLP v prostředí ENVI 

pro data SPOT 5 dosahuje hodnot TTC = 0,2; TR = 0,2; TM = 0,4 (varianta 02). Nejlepším 

výsledkem této analýzy byla úspěšnost správného zařazení pixelu k jemu odpovídající          

třídě 89,5 %. Celková přesnost klasifikace využívají metodu maximální věrohodnosti 

pak činila 85 %. Z dosažených výsledků je zřejmé, že se pomocí vytvořené metodiky podařilo 

úspěšně klasifikovat jednotlivé typy krajinného pokryvu. Proto lze zkonstruovanou metodiku 

dále rozvádět v podobně orientovaných studiích.  

Samotný výběr metody řízené klasifikace má vliv na celkovou úspěšnost výsledků řízené 

klasifikace. Dalším důležitým faktorem, který hraje neopomenutelnou roli při hodnocení 

přesnosti klasifikace, je bezesporu typ dat, která do klasifikačního procesu vstupují.  

Data poskytována družicí SPOT 5 se jeví jako vhodný zdroj pro mapování volné krajiny. 

Detekovatelnost zvolených tříd byla vyhovující. Metodou MLP (její variantou 02) se podařilo 

správně klasifikovat i podkategorii holé půdy, která představuje riziko z pohledu erozí. 

Ve fyzické geografii mohou výstupy sloužit pro sledování krajinného pokryvu a tyto informace 

pak mohou být zahrnuty např. do hydrologických modelů. 
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V průběhu této práce bylo vytvořeno celkem 771 klasifikací land cover z družicového snímku 

SPOT 5 dvěma klasifikačními metodami. Porovnáním výsledků celkové přesnosti 

všech proběhlých klasifikací lze formulovat několik doporučení: 

 Vytvoření konkrétnějších pravidel pro sestrojení architektury sítě by uživatelům 

usnadnilo hledání optimálního nastavení parametrů pro řešení jednotlivých úloh. 

 Počáteční náhodné nastavení vah při trénování sítě vede k různým výsledkům                

i při shodné volbě parametrů. Aby bylo dosaženo optima, je vhodné konkrétní 

klasifikace několikrát opakovat. 

 Urychlení procesu trénování sítě nevede ke kvalitním výsledkům, proto je nutné 

akceptovat časovou náročnost MLP, která je dána trénovací fází. 

 Aplikace metody MLP nad družicovým snímkem s více spektrálními pásmy, popřípadě 

lepším prostorovým rozlišením slibuje další možné zpřesnění klasifikace. 
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Příloha 1: Celkový přehled nastavených parametrů u sítě MLP  

varianta TTC TR TM celková přesnost [%] Kappa index [%] celkový počet tříd 

01 0.2 0.2 0.2 76,316 0,696 5 

02 0.2 0.2 0.4 89,500 0,851 5 

03 0.2 0.2 0.6 72,807 0,656 5 

04 0.2 0.2 0.8 69,296 0,613 4 

05 0.2 0.4 0.2 58,772 0,456 5 

06 0.2 0.4 0.4 60,702 0,752 5 

07 0.2 0.4 0.6 78,947 0,730 5 

08 0.2 0.4 0.8 42,982 0,316 4 

09 0.2 0.6 0.2 33,333 0,222 5 

10 0.2 0.6 0.4 71,053 0,633 5 

11 0.2 0.6 0.6 75,439 0,683 5 

12 0.2 0.6 0.8 45,614 0,347 4 

13 0.2 0.8 0.2 33,333 0,222 5 

14 0.2 0.8 0.4 71,053 0,633 5 

15 0.2 0.8 0.6 75,439 0,683 5 

16 0.2 0.8 0.8 45,614 0,347 4 

17 0.4 0.2 0.2 62,281 0,533 5 

18 0.4 0.2 0.4 71,053 0,635 5 

19 0.4 0.2 0,6 79,825 0,741 5 

20 0.4 0.2 0.8 71,053 0,639 4 

21 0.4 0.4 0.2 76,316 0,697 5 

22 0.4 0.4 0.4 69,298 0,612 5 

23 0.4 0.4 0.6 70,175 0,627 5 

24 0.4 0.4 0.8 43,860 0,320 4 

25 0.4 0.6 0.2 46,491 0,410 3 

26 0.4 0.6 0.4 77,193 0,715 4 

27 0.4 0.6 0.6 64,912 0,557 4 

28 0.4 0.6 0.8 63,158 0,538 4 

29 0.4 0.8 0.2 46,491 0,410 3 

30 0.4 0.8 0.4 77,193 0,715 4 

31 0.4 0.8 0.6 64,912 0,557 4 

32 0.4 0.8 0.8 63,158 0,538 4 

33 0.6 0.2 0.2 74,561 0,662 5 

34 0.6 0.2 0.4 77,193 0,709 5 

35 0.6 0.2 0.6 71,930 0,643 5 

36 0.6 0.2 0.8 78,070 0,719 5 

37 0.6 0.4 0.2 77,193 0,717 4 

38 0.6 0.4 0.4 69,298 0,611 5 

39 0.6 0.4 0.6 72,807 0,665 4 

40 0.6 0.4 0.8 75,439 0,689 5 

41 0.6 0.6 0.2 48,246 0,428 3 

42 0.6 0.6 0.4 76,316 0,705 4 
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varianta TTC TR TM celková přesnost [%] Kappa index [%] celkový počet tříd 

43 0.6 0.6 0.6 66,667 0,596 3 

44 0.6 0.6 0.8 70,175 0,619 5 

45 0.6 0.8 0.2 48,246 0,428 3 

46 0.6 0.8 0.4 76,316 0,705 4 

47 0.6 0.8 0.6 66,667 0,596 3 

48 0.6 0.8 0.8 70,175 0,619 5 

49 0.8 0.2 0.2 77,193 0,716 4 

50 0.8 0.2 0.4 49,123 0,395 4 

51 0.8 0.2 0.6 77,193 0,706 5 

52 0.8 0.2 0.8 73,684 0,665 5 

53 0.8 0.4 0.2 43,860 0,289 5 

54 0.8 0.4 0.4 49,123 0,414 4 

55 0.8 0.4 0.6 64,035 0,562 3 

56 0.8 0.4 0.8 73,684 0,664 5 

57 0.8 0.6 0.2 43,860 0,344 4 

58 0.8 0.6 0.4 36,842 0,249 4 

59 0.8 0.6 0.6 54,386 0,433 5 

60 0.8 0.6 0.8 77,193 0,703 5 

61 0.8 0.8 0.2 43,860 0,344 4 

62 0.8 0.8 0.4 36,842 0,249 4 

63 0.8 0.8 0.6 54,386 0,433 5 

64 0.8 0.8 0.8 77,193 0,703 5 

65 0,1 0,2 0,3 77,193 0,708 5 

66 0,1 0,2 0,4 73,684 0,674 4 

67 0,1 0,2 0,5 85,455 0,815 5 

68 0,2 0,2 0,3 84,242 0,800 5 

69 0,2 0,2 0,5 68,421 0,602 4 

70 0,3 0,2 0,4 76,316 0,683 5 

71 0,3 0,2 0,5 87,273 0,838 5 

72 0,3 0,2 0,6 44,737 0,366 4 

73 0,3 0,2 0,7 67,544 0,591 4 

74 0,4 0,2 0,5 55,263 0,455 5 

75 0,4 0,2 0,7 78,947 0,730 5 

76 0,5 0,2 0,6 79,825 0,739 5 

77 0,5 0,2 0,7 70,175 0,621 5 
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Příloha 2: Chybová matice pro klasifikaci maximální věrohodnosti  

Referenční data 

les 
řídký 

porost 
TTP suchý les 

zamokřená 

území 
celkem Klasifikovaná 

data 

les 55 6 1 0 5 67 

řídký porost 1 32 1 10 3 47 

TTP 0 0 44 2 0 46 

suchý les 0 1 0 24 0 25 

zamokřená 

území 
0 0 0 0 15 15 

celkem 56 39 46 36 23 200 
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Příloha 3: Chybová matice pro klasifikaci sítí MLP (varianta 02) 

Referenční data 

les 
řídký 

porost 
TTP suchý les 

zamokřená 

území 
celkem Klasifikovaná 

data 

les 55 0 1 0 1 57 

řídký porost 1 25 0 0 2 27 

TTP 0 1 43 0 0 44 

suchý les 0 11 2 36 0 49 

zamokřená 

území 
0 0 0 0 20 20 

celkem 56 39 46 36 23 200 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


