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IV. Műholdfelvételek KIÉRTÉKELÉSÉNEK ELMÉLETI ALAPJAI

1. Műholdfelvételek KIÉRTÉKELÉSE

A műholdfelvételek elemzésének célja, hogy a földfelszín, a légkör, a vízfelszín valamilyen szempontból összetartozó,
egynemű részleteit azonosítsuk, elkülönítsük. Például felismerjük és elkülönítsük a beépített területeket a természetes
felszínektől, a vízfelszíneket a szárazföldektől, a kőzetkibúvásokat a talajtól, a talajfelszínt a növényzettől, az erdőt a
réttől, a lombhullató erdőt a tűlevelűtől, az egészséges növényzetet a betegről, a zivatarcellát a felhőtől, a füstöt a
felhőtől stb. Vagyis célunk a kép pixeleinek osztályozása, tematikus réteg (térkép) készítése.

Ezt a folyamatot a műholdkép kiértékelésének (interpretáció) nevezzük, mely történhet vizuálisan és/vagy digitálisan.

Vizuális kiértékelés

Vizuális kiértékelés során kizárólag saját szemünkre és tudásunkra támaszkodva különítünk el objektumokat
(pixelosztályokat) a képen. A kiértékelő tapasztalatán és szemének "élességén" múlik, hogy milyen alakzatokat és
mennyire pontosan tud elhatárolni.

A módszer főbb előnyei:

Az emberi agy rengeteg tényezőt vesz figyelembe a kiértékelés és döntés során, ami különösen a "problémás"
helyeken hozhat minden más módszernél jobb eredményt.
 
A digitális kiértékeléshez viszonyítva szerényebb teljesítményű számítógéppel is elvégezhető, mert nem kell bonyolult
számításokat, algoritmusokat futtatni. Sőt, a vizuális kiértékelés hagyományos módon, kinyomtatott műholdképeken is
elvégezhető.

Főbb hátrányai:

Nagyon szubjektív, vagyis a kiértékelés eredménye nagyban függ az elemzést végző szakember felkészültségétől,
tapasztalatától, "látásmódjától", sőt még a pillanatnyi odafigyelésétől (koncentráltságától) is. Ennek eredménye, hogy
ugyanazon a képen mindenki – kisebb-nagyobb eltérésekkel – mást és másként lát.
 
Időigényesség, ami különösen a nagy területet lefedő felvételek esetén válik nyilvánvalóvá, hiszen a kiértékelőnek a
kép minden részletét végig kell "bogarásznia".

Digitális kiértékelés

Digitális kiértékelés során a valamilyen szempontból összetartozó, hasonló felszínrészleteket az egyes képpontok
értékeinek – részben vagy teljes egészében – matematikai statisztikai módszerekkel való elemzésével határozzuk meg.

A módszer főbb előnyei:

A vizuális kiértékelésnél egzaktabb, vagyis a kiértékelést végző személy egyéni látásmódjától kevésbé függ. Az
elemzést ugyanazokkal a matematikai, statisztikai eljárásokkal és ugyanazokkal a paraméterekkel (beállításokkal)
elvégezve bárki ugyanarra az eredményre jut.
 
Gyorsabb, mint a vizuális kiértékelés. Természetesen ez csak megfelelően nagy teljesítményű számítógépeket
alkalmazva igaz. A gyorsaság csak viszonylagos, hiszen a sok képpontból álló (nagy geometriai felbontású és/vagy
nagy területet ábrázoló) felvételek kiértékelésének egy-egy lépése (pl. egy számítás, egy algoritmus lefutása) órákat
vehet igénybe.

A módszer hátrányai:

A digitális kiértékelés legtöbb lépése számításigényes, ezért a sok pixelből álló műholdképek kiértékelése nagyobb
teljesítményű számítógépeket igényel.
 
A kiértékelés egyes lépéseihez szükséges paraméterek beállítása, az algoritmusok finomhangolása, a tanító pixelek
(lásd irányított osztályozás) kijelölése, az eredmények megbízhatóságának, "jóságának" értékelése speciális
ismereteket és némi gyakorlatot igényel.

A két módszer a gyakorlatban sokszor nem különül el élesen egymástól, hiszen a digitális kiértékelés több formájánál a
felhasználónak beavatkozási lehetősége van a folyamatba, sőt néhány eljárás a vizuális interpretáció
automatizálásának is tekinthető (pl. az irányított osztályozás).



Bármelyik módszert is alkalmazzuk, arra kell törekednünk, hogy a műholdfelvételek információtartalmát minél nagyobb
mértékben és minél pontosabban kinyerjük, vagyis a valóságnak a lehető legjobban megfelelő, legpontosabb tematikus
térképeket hozzuk létre. Ennek érdekében, a kiértékelés elkezdése előtt a műholdképeket előfeldolgozni szükséges.

2. Műholdképek előfeldolgozása

Az előfeldolgozás során elsősorban a műholdképet terhelő hibákat  próbáljuk meg kiszűrni, ill. csökkenteni,
valamint a térképi illesztést valósítjuk meg. Ezek a lépések minden esetben szükségszerűek. A későbbi kiértékelés és
felhasználás céljának megfelelően további előfeldolgozási lépések, eljárások is alkalmazhatók, melyek a képek
számunkra lényeges információinak kiemelését célozzák. Ez utóbbiak közé tartoznak a képjavító, képerősítő
(enhancement) és az információsűrítő eljárások, melyekről fontos tudni, hogy a kép eredeti információtartalmát
megváltoztathatják.

Radiometriai korrekció

Radiometriai korrekció néven azokat az eljárásokat foglaljuk össze, melyekkel az érzékelőrendszer
tökéletlenségeiből, hibáiból (rendszertorzítás ), valamint a légkör elektromágneses sugárzásra gyakorolt hatásaiból
(légköri torzítás ) eredő pixelérték eltéréseket igyekszünk a felszín eredeti visszaverődési értékeihez közelíteni. Az
eljárás(ok) során a pixelek értékeit változtatjuk meg.

A radiometriai korrekciót általában már a földi vevőállomáson elvégzik, így a felhasználó már javított felvételt tud
beszerezni. Ezért a korrekciókat itt nem részletezzük, csak vázlatosan ismertetjük.

Az érzékelőrendszer torzítási hibáit a rendszerkorrekció csökkenti. Fontos része a szenzorsorok eltérő
érzékenységéből (és kalibrációs hibájából) adódó csíkozottság, valamint az egyes képsávok közötti intenzitáskülönbség
megszüntetése. A csíkozottságot interpolációval, lineáris szűrők alkalmazásával vagy csíkmásolással , a sávok
közötti intenzitásbeli különbséget lokális hisztogram-transzformációval, ill. polinomiális függvények segítségével javítják.

A légköri korrekció során csökkentik az atmoszféra elektromágneses sugárzásra gyakorolt hatásaiból (elnyelés,
szórás, visszaverés) eredő torzításokat. Leggyakrabban a légkör fizikai állapotának ismeretében (származhat
mérésekből vagy modellszámításokból) meghatározott javítási értékekkel és/vagy a különböző képsávok közötti
műveletekkel módosítják a pixelértékeket. Ez utóbbi módszer azon alapul, hogy a légkör hatásainak mértéke
hullámhosszanként eltérő.

Geometriai korrekció

A geometriai korrekció célja a nyers műholdképet terhelő geometriai torzulások  megszüntetése, ill. csökkentése,
valamint a kép vonatkozási és vetületi (≈ térképi koordináta-) rendszerbe illesztése. Ezt a legtöbb szolgáltató legalább
részben elvégzi, így kereskedelmi forgalomba általában már valamilyen koordináta (esetleg vetületi) rendszerbe
átalakított (transzformált), geometriailag javított képek kerülnek.

Amennyiben a felhasználás szempontjából fontos a nagy térbeli pontosság, további korrekciókat kell alkalmazni. A Föld
görbületéből adódó, valamint az érzékelő centrális leképezéséből származó panoráma torzítást ortorektifikációval
(merőleges helyesbítés) lehet javítani. A domborzat torzító hatását digitális domborzatmodell segítségével lehet szűrni,
csökkenteni.

Általában a műholdképet egyéb vektoros és/vagy raszteres állományokkal (pl. más műholdfelvételekkel, légifotókkal,
térképekkel) szeretnénk együtt kezelni, melyek attól eltérő koordináta- és vetületi rendszerben vannak. Ilyenkor az
ortorektifikáció bonyolult folyamata helyett sokszor elegendő a műholdképet a kívánt koordináta-rendszerbe
transzformálni.

ortorektifikáció (merőleges helyreállítás)

Az ortorektifikáció az az eljárás, mellyel a műholdképet perspektivikus torzulásoktól mentes, ortogonális képpé
alakítjuk. (A műholdképek perspektivikus torzításai a centrális vetítéssel való készítésükből erednek, míg a térképek és
vetületek jelentős része ortogonális vetületű.)

Maga a folyamat több lépésből álló, bonyolult, számításigénye eljárás, melynek részletezésére itt nem térünk ki.

Vetületi és koordináta transzformáció

Amennyiben a beszerzett műholdkép már rendelkezik vetületi rendszerrel (ez általában UTM; Universal Transverse
Mercator) viszonylag könnyen áttérhetünk más vetületi és koordináta- rendszerre, ez a rektifikáció (két vonatkozási
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rendszer közötti képtranszformáció). Sok térinformatikai szoftver (pl. ERDAS Imagine, ArcGIS, Idrisi, Geomedia,
GRASS, SAGA stb.) képes vetületi rendszerek közötti átszámításra. Így elegendő a kívánt vetületi rendszert
kiválasztani (hazai alkalmazásoknál általában az EOV, Egységes Országos Vetületi rendszer), vagy ha az a
szoftverben "beépítve" nem található meg, a vetület paramétereit beállítani, és a program elvégzi a transzformációt.

Ha a műholdképnek még nincs vetületi rendszere, esetleg csak valamilyen (akár számunkra ismeretlen) koordináta
rendszer van hozzárendelve, akkor illesztőpontok segítségével elvégzett számítással lehet a kívánt koordináta-
rendszerbe transzformálni. Ez a folyamat a geokódolás, más néven georeferálás.

Az Illesztőpontok (Ground Control Point, GCP) olyan ismert koordinátájú földfelszíni pontok, melyek egyértelműen és
pontosan azonosíthatók a műholdképen. Ezek lehetnek útkereszteződések, jellegzetes épületek, folyótorkolatok stb.,
melyek koordinátáit vagy terepi mérésből ismerjük, vagy valamely már koordinátahelyes térképről, légifotóról,
műholdképről olvassuk le. Így minden illesztőpontnak két koordinátapárja lesz: egy az eredeti műholdképről származó
(ún. forrás, angolul source) és egy az általunk megadott (ún. referencia).

Az ismert koordinátapárok alapján transzformációs egyenlet (általában polinom) határozható meg, mely segítségével a
műholdkép minden egyes képpontja a kívánt koordinátarendszerbe átszámítható (vagy más nézőpontból közelítve, a
kép koordinátarendszere transzformálható).

A transzformációs polinom foka az illesztőpontok számától és a transzformációval szemben támasztott elvárásunktól
függ.

Elsőfokú polinom meghatározásához elegendő 3 illesztőpont, azonban ebben az esetben csak elemi koordináta
transzformációkra van lehetőségünk. Vagyis a kép az x és/vagy az y tengely mentén eltolható, x és/vagy y irányban
nyújtható, zsugorítható, nyírható, tükrözhető, valamint elforgatható (affin transzformációk). Az egyenes vonalak képe
azonban a transzformáció után is egyenes lesz és a párhuzamosság is megmarad. Ez elegendő lehet ortorektifikált
vagy már síkba vetített képek transzformációja esetében.

Affin transzformációk Landsat 7  műholdképen

Magasabb fokszámú polinomok lehetővé teszik a kép görbítését is. Ekkor az egyenesek a transzformáció során
görbülhetnek és a párhuzamosság is megváltozhat. Erre például a műholdkép geometriai torzításainak kisebb
pontosságú korrigálásához ("kitorzításához") lehet szükség. Minél magasabb fokszámú polinomot szeretnénk használni
a transzformációhoz, annál több illesztőpontra van szükségünk. Másodfokúhoz legalább 6-ra, harmadfokúhoz pedig
legalább 10-re.



Landsat 7  műholdkép másodfokú polinommal való transzformációja

Célszerű azonban a minimálisan szükségesnél több illesztőpontot keresni, hogy a transzformációs egyenletet minél
pontosabban meghatározhassuk, ill. hogy lehetőségünk legyen az illesztés pontosságának kiszámítására és
befolyásolására.

Az illesztőpontok transzformációs egyenlettel számított és általunk megadott (referencia) koordinátái között kisebb-
nagyobb eltérés adódik. Ennek mértéke a georeferálás pontosságának mérőszáma. Néhány szoftver külön-külön is
megadja a két érték közötti x, illetve y irányú eltérést. Az euklideszi távolságot és abból az ún. RMS hibát (RMSE, Root
Mean Square Error) azonban minden szoftver számítja és megadja.

Az angol kifejezés a hiba kiszámításának módjára utal: root mean square = négyzetes eltérések átlagának gyöke.

, ahol xt, yt a transzformált, xr, yr a megadott (referencia) koordináták.

A gyakorlatban a számítást általában az eredeti kép koordináta rendszerében végzik el. Ehhez a transzformált illesztőpontot a
transzformációs függvény inverzével visszatranszformálják, és az eredeti pont és visszatranszformált képe közötti távolságot
számítják, és pixelben adják meg.

A legtöbb szoftver az illesztőpontonkénti hibát (távolságot) is kiírja, lehetőséget adva arra, hogy az esetleges
pontatlanságunkat, amit az illesztőpont kijelölésénél elkövettünk, javítsuk vagy a pontot a transzformációs egyenlet
számításából kihagyjuk (pl. töröljük).

Néhány szoftver (pl. ERDAS Imagine) a pontonkénti eltérést is RMS hibának nevezi, és az összes illesztőpontra számított eltérést
pedig "Total RMS"-nek hívja.



Másod- és magasabb fokú transzformációs polinomok alkalmazása esetén törekedni kell arra, hogy az illesztőpontokat
a műholdkép teljes területén egyenletesen jelöljük ki, ellenkező esetben a kép a transzformáció során nem kívánt
módon torzulhat (pl. elnyúlhat).

Hibás georeferálás: csak a kép bal  alsó sarkából  gyűjtöttünk illesztőpontokat

Lehetséges, hogy már meglévő, de térképi koordináta rendszerrel nem rendelkező képpel (pl. légifotóval) szeretnénk az azonos
területről készült műholdképünket együtt használni. Ilyenkor a georeferáláshoz hasonló módon keresünk illesztőpontokat a két
kép között, és a műholdképet azok segítségével illesztjük a már meglévő képünkhöz. Ez a folyamat a kép a képhez illesztés,
más néven regisztrálás.

A transzformáció során a képpel együtt annak képpontjai is elfordulhatnak, "torzulhatnak". A digitális kép azonban
vízszintes sorokba és függőleges oszlopokba rendezett szabályos képpontokból kell, hogy felépüljön. Ez szükségessé
teszi a kép "újramintázását" (resampling) és a pixelek értékeinek újra meghatározását, hiszen azok nyilvánvalóan nem
esnek egybe a korábbi önmagukkal. Az új pixelértékek meghatározása a környező pixelértékek figyelembevételével, a
következő főbb módszerekkel történhet:

 A "legközelebbi szomszéd" (nearest neighbour) módszer alapján az "új" (újramintázott kép) pixel annak a "régi"
pixelnek az értékét kapja, melynek középpontja hozzá a legközelebb esik. (Ennek megállapításához először az "új"
pixelt a transzformációs egyenlet inverzével visszatranszformáljuk) Ebben a módszerben tehát csak a már meglévő
értékek kerülnek "újra elosztásra", új érték nem jelenik meg a képen, de korábban meglévő eltűnhet vagy
megduplázódhat. A módszer előnye, hogy gyorsan számolható, hátránya, hogy a folytonos vonalak töredezetten,
"lépcsősen" jelenhetnek meg.



A "legközelebbi szomszéd" (nearest  neighbour) módszer elve

 A "kétirányú közelítés" (bilineáris interpoláció) módszere a pixel visszatranszformálása után a hozzá legközelebbi,
egymással határos 4 pixel távolságával súlyozott értékből számítja az új pixelértékét. Ebben az esetben a képen
korábban nem szereplő, számított értékek is megjelenhetnek. Az élek, vonalak nem törnek meg, de
kontrasztosságából veszíthet a kép.

A "kétirányú közelítés" (bilineáris interpoláció)  módszerének elve

 A "köbös konvolúció" (cubic convolution) módszere a környező 16 pixel távolsággal súlyozott értéke alapján,
kétváltozós, harmadfokú polinommal számítja az új pixelértéket. Ebben az esetben is megjelenhetnek új értékek a
képen, de a transzformált pixelek értékeinek átlaga és szórása közelebb van az eredetiek átlagához és szórásához,
mint az előző két módszernél (vagyis statisztikailag hasonlóbbak).



A "köbös konvolúció" (cubic convolution) módszerének elve

képerősítés, képjavítás (enhancement)

Elsősorban a műholdkép szabad szemmel való kiértékelése (vizuális interpretációja) érdekében alkalmazunk olyan
eljárásokat, melyek a képen található alakzatok, tereptárgyak felismerését, egymástól való elkülönítését teszik
könnyebbé. A cél tehát ebben az esetben nem az eredeti pixelértékek minél pontosabb visszaállítása, hanem azok
olyan módon való megváltoztatása, mely a kép látványosságát növeli.

A képerősítési, képjavítási eljárások ténylegesen megváltoztathatják az eredeti képet, vagy csak a kép megjelenítésére
vannak hatással. Az előbbi esetben a pixelértékek módosulnak, ami sokszor az eredeti információtartalom
csökkenésével jár. Ezt követően számos digitális kiértékelési módszer nem vagy csak korlátozottan végezhető el.
Amennyiben csak a kép megjelenítését változtatjuk meg, az eredeti pixelértékek természetesen változatlanok
maradnak.

A kép megváltoztatása vonatkozhat annak teljes egészére vagy csak a kijelölt részére, részleteire, történhet a képen
(ill. annak kijelölt részén) egységesen vagy szűrő alkalmazásával különböző mértékben.

A műholdképeken alkalmazott képjavító eljárások túlnyomó része megegyezik a digitális fényképek manipulálására
használt képszerkesztő szoftverekben található, sokak számára ismerős módszerekkel.

A legfontosabbak a következők:

fényerő megváltoztatása: Általában a kép egészén vagy kijelölt részén azonos mértékben alkalmazzuk, a képpontok
értékének növelésével (világosítás) vagy csökkentésével (sötétítés).

Kontrasztosítás: Ha a pixelértékek viszonylag szűk tartományban változnak, akkor a képen az eltérő intenzitású
részletek (objektumok, felszínrészletek) egymástól nehezen különböztethetők meg, a kép kevéssé kontrasztos. Ilyenkor
a kontraszt fokozásával lehet a képen javítani. Erre több módszer is kínálkozik. Egyik, gyakran alkalmazott a
hisztogram széthúzása (hisztogram nyújtás), mellyel a pixelértékeket úgy változtatjuk meg, hogy tágabb
értéktartományt fedjenek le, miközben az azonos értékű pixelek egy osztályban maradjanak. Így a hisztogram
elnyúltabb, de "hézagos" lesz.

A kép hisztogramja a képpontok értékének gyakorisági eloszlását ábrázoló oszlopdiagram Az x-tengelyen a képpontok
lehetséges értékeit, az y-tengelyen pedig a képpontok számát tüntetjük fel. Az egyes értékeket felvevő pixelek számát
oszlopokkal jelenítjük meg.

Amennyiben a képpontok jelentős része (de nem mind) egy vagy néhány értéktartományban csoportosul, a kép szintén
"lapos" (kontrasztszegény) lesz. Ez a hisztogram csúcsosságán is látszik. Ebben az esetben a kontraszt emeléséhez a
hisztogram nyújtás nem megfelelő, hiszen a pixelértékek eleve széles tartományban fordul(hat)nak elő, csak van
néhány érték, mely kiugróan sok képponthoz tartozik. Ekkor célszerű a hisztogram kiegyenlítés módszerét
alkalmazni, mellyel a pixelértékek eloszlását lehet egyenletesebbé tenni. Teljesen egyenletes eloszlás esetén minden
értéket ugyanannyi pixel hordoz, így a hisztogram oszlopai egyforma magasak. Ezt nyilván csak az osztályok
szétbontásával és az azonos értékű képpontok egy részének átosztályozásával lehetne elérni. Azonban ezzel



jelentősen megváltozna a kép eredeti információtartalma. Ennek elkerülése érdekében az azonos értékű pixeleknek
egy osztályban kell maradniuk. Ezért az egyenletes eloszlást csak közelíthetjük, pl. az osztályok olyan módon való
összevonásával, hogy a lehetőségekhez képest mindegyikbe körülbelül azonos számú pixel kerüljön.

A hisztogram nyújtása és kiegyenlítése is matematikai módszerekkel, függvények alkalmazásával történik.

Miskolc Landsat 7  pankromatikus műholdképe hisztogram átalakítás előtt (fent),
hisztogram nyújtás (középen)  és hisztogram kiegyenlítés (lent) után

szűrés: A hisztogram módosítása mellett a képek "javításának" másik gyakori módszere az ún. szűrők alkalmazása.



Szűrőt használhatunk, többek között, zajszűrésre, simításra, élesítésre, élkiemelésre, különböző statisztikai alapú
pixelérték-módosító műveletekre. Közös tulajdonságuk, hogy ún. térbeli, "szomszédsági" elven működnek, vagyis
szűrés során minden egyes képpont értéke a saját és a vele szomszédos képpontok értékének függvényében módosul.
A szűrő ugyanis nem más, mint egy meghatározott méretű számmátrix (kernel, moving window /mozgó ablak), mely a
kép minden egyes képpontján végigmegy úgy, hogy a képpont a mátrix közepére essen. A pixelértéket megváltoztató
számítás mindig a középső képpontra vonatkozik, a következő elven: a mátrix által lefedett képpontoknak képezzük a
mátrix megfelelő ("rájuk eső") értékeivel súlyozott számtani átlagát és ezt az értéket rendeljük hozzá. Vagyis a
képpontokat megszorozzuk a mátrix "föléjük" eső cellájában található értékkel, majd a szorzatokat összeadjuk és
elosztjuk a mátrix celláiban található értékek összegével (vagy, ha ez az összeg 0-a, akkor 1-gyel) és az így kapott
szám (tört esetén annak egész része) lesz a középső képpont új értéke. (Ha a végeredmény kívül esik a radiometriai
felbontás által meghatározott értékhatáron – 8 bites esetben 0–255 – akkor a pixel értéke a számábrázolás alsó vagy
felső határa lesz.) Ezután a mátrix egy képponttal "tovább lép" (innen a "moving window" / "mozgó ablak" elnevezés)
és a számítás a következő képpontra is megismétlődik. A számításban az előző képpontok, melyekre a szűrést már
elvégeztük, még eredeti értékeikkel vesznek részt.

Néhány gyakran alkalmazott szűrő, és a számítások menete a középső pixelre:

Élesítő szűrő (high pass filter kernel)

Simító szűrő (low passfilter   kernel)

Élkereső,  élkiemelő szűrő

Mindhárom ábrán az első mátrix az eredeti pixelértékeket tartalmazza,  a  második a  szűrő, a  harmadik  az eredményül  kapott,  szűrt képpont  értékét
(középső pixel).



Az élesítés, a  simítás és az élkiemelés hatása a Balaton környékének Landsat 7  hamisszínes (RGB kompozit) műholdképén

A térinformatikai szoftverekbe "beépített" szűrők általában 3*3-as, 5*5-ös, ill. 7*7-es mátrixok. Azonban a
professzionális szoftverekben – bizonyos határok között – megváltoztatható a méretük, sokszor az alakjuk is, sőt
gyakran lehetőségünk van saját szűrők előállítására.

A statisztikai szűrők mátrixai nem tartalmaznak számokat, melyekkel a pixelértékeket meg kellene szorozni, hanem az
általuk lefedett terület pixeleinek értékeivel végeznek statisztikai számításokat, műveleteket és annak eredményét
rendelik a középső pixelhez. Például a mediánszűrő kiválasztja a lefedett pixelek értékei közül a középsőt (sorba
rendezi az értékeket és a középső elemet veszi).

Színtér transzformáció: A színek megjelenítésére többféle lehetőségünk van. Már volt szó az RGB megjelenítésről,
mikor is a színek a vörös, a zöld és a kék (ún. additív főszínek) árnyalatainak keverésével állnak elő.

Azért nevezik színtérnek, mert minden szín ábrázolható egy térbeli koordináta rendszerben, melynek tengelyein a főszínek
árnyalatai (fekete–vörös, fekete–zöld, fekete–kék) vannak. Például, ha az egyes színek erősségét (intenzitását) a tengelyeken 0–
255 között ábrázoljuk, akkor a fekete helye a színtérben 0,0,0; a fehéré 255,255,255; a pirosé 255,0,0; a zöldé 0,255,0; a kéké
0,0,255; a sárgáé 255,255,0 stb.

RGB színtér  [i]

Másik gyakori színmegadási forma a HSI (vagy HSL), mikor is a színárnyalat (Hue), a telítettség (Saturation) és a



 

fényesség (Intezitás, Lightness) értékekkel adjuk meg a színeket. A színárnyalat 0–360 között, a vöröstől a zöldön át a
kékig; a fényesség és a telítettség pedig 0-1 (vagy százalékos formában 0–100 %) között változhat.

HSI (HSL) színtér   [ii ]

A nyomdatechnikában a CMYK színteret alkalmazzák, a ciánkék (Cian), bíbor (Magenta), sárga (Yellow), feketekulcs
(Key) alapszínekkel. (A fekete azért kerül bele negyediknek, mert nehéz tökéletesen kikeverni.)

 ANIMÁCIÓ - SZÍNTEREK

A különböző színterekben készült, ill. megjelenített képek átalakíthatók (transzformálhatók) más színterekbe.
Műholdképek előfeldolgozása során gyakran alkalmazott az RGB – HSI átalakítás kontrasztfokozás vagy a különböző
geometriai felbontású képek egységesítésének céljából.




Képkivágás, mozaikolás

Előfordulhat, hogy nem a teljes műholdképet, hanem annak csak egy részletét kívánjuk elemezni. Ilyenkor a későbbi
műveletek, számítások sebességének és megbízhatóságának növelése érdekében célszerű a vizsgálandó részt
kivágni. A kivágás a legtöbb térinformatikai szoftverben történhet koordináták segítségével, mikor is a kivágandó
négyzet alakú képrészlet két átellenes sarkának koordinátáit kell megadni; vagy egérmutatóval rajzolt szabályos,
esetleg szabálytalan alakú kijelölés segítségével.

Az azonos vonatkozási rendszerben lévő, de a földfelszín más-más részletéről készült képeket, a hozzájuk tartozó
koordináta információk alapján a legtöbb térinformatikai szoftver képes helyzethűen megjeleníteni. Ha a képek
szomszédos területeket ábrázolnak, akkor egymás mellett is fognak megjelenni. Ez az összeillesztés, mozaikolás
folyamata, ami azonban nem csak egyszerű képmegjelenítést takar, ugyanis:

az összeillesztendő képeknek eltérő lehet a sor és oszlopszáma,
 
eltérő lehet a kontrasztossága,
 
lehetnek átfedések a képek között, és az egymásnak megfelelő pixelek értékei valószínűleg nem fognak
megegyezni.

Ezért az összeillesztéskor új kép készül, melynek:

Újra ki kell alakítani a pixelhálózatát. Az új pixelek értékeit a már ismertetett "legközelebbi szomszéd"  elvével,
"bilineáris interpolációval"  vagy a "köbös konvolúcióval"  lehet meghatározni.
 
Ki kell egyenlíteni a kontrasztját. Ez általában hisztogram segítségével történik, vagy a kép teljes egészére, vagy
csak az átfedő képrészekre.
 
Meg kell határozni az átfedő képpontok helyén megjelenő új képpont értéket. Ez történhet a képenkénti pixelértékek
átlagolásával, a legkisebb vagy a legnagyobb kiválasztásával, a legfelső kép pixelértékeinek átvételével, vagy
valamilyen a régi képpontok új pixelre eső területhányadának figyelembevételével történő számítással.

Geometriai felbontás egységesítése, összevonása

Mint arról a műholdfelvételek jellemzőinek ismertetése során már volt szó, az ugyanazon érzékelőrendszer által
készített pankromatikus képek geometriai felbontása jobb, mint az egyes spektrális sávokban készülteké. Az ún.
hőinfra (távoli infravörös) sáv geometria felbontása pedig a leggyengébb. Előnyös lenne, ha a pánkromatikus felvétel jó
geometriai és a multispektrális felvételek jó spektrális felbontását együtt tudnánk használni. Erre szolgál a legtöbb
képelemző térinformatikai szoftverben rendelkezésre álló lehetőség, mely a gyengébb geometriai felbontású képeket
egy jobb felbontású segítségével újramintáz.

A geometriai felbontás egységesítésére akkor is szükségünk van, ha különböző pixelméretű képekből szeretnénk
többrétegű képet készíteni, vagyis az adatdimenziók számát növelni.

Adatdimenziók számának csökkentése

Mint azt már az előzőekben láttuk, alapvetően előnyös a nagy spektrális felbontás, vagyis ha több különböző
hullámhossz-tartományban érzékelünk egyszerre. Azonban ez hátránnyal is jár, ugyanis a képsávok számának
növekedésével arányosan növekszik a feldolgozandó adatok mennyisége, ami lassítja, nehézkessé teszi a munkát.
Célszerű ezért a képsávok, adatdimenziók számát csökkenteni, mégpedig úgy, hogy az információ kinyerhetősége
maximális, az információvesztés pedig minimális legyen. Erre több módszer is rendelkezésünkre áll. A fontosabbak
közül a főkomponens elemzést, az indexek képzését és az ún."bojtos sapka" transzformációt ismertetjük
részletesebben.

A képsávok adatdimenzióknak tekinthetők, mert minden pixelnek minden képsávban van egy értéke, ami
meghatározza annak elhelyezkedését a spektrális térben. A képsávok száma adja ennek az elméleti térnek a dimenzió
számát. Ez két vagy három képsáv esetén még könnyen elképzelhető és jól szemléltethető.
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Különböző anyagok pixelértékének elhelyezkedése a  és hullámhossz (felső ábra)  által  meghatározott  2-
dimenziós spektrális  térben
A felső ábrán néhány anyag reflektancia (spektrális)  görbéje látható, mely  megmutatja, hogy az egyes hullámhosszakon
a beérkező sugárzás hány százalékát verik  vissza. Szaggatott  vonal jelöli  a  két  hullámhosszt (az egyszerűség kedvéért
elméletileg végtelenül  szűk hullámhossztartományt) melyben a felvétel készült. Az ezeken a hullámhosszakon
tapasztalható visszaverődés mértékét  8  biten (0–255)  rögzítettük és a pixelértékeket derékszögű koordináta-rendszerben
ábrázoltuk (alsó ábra).

főkomponens elemzés (principal Component analysis, pCa)

Sokszor a képsávok (adatdimenziók) számának növekedésével nem növekszik arányosan az információtartalom.
Lesznek ugyanis olyan képsávok melyek között nagy a korreláció (együtt járás). Például az a pixel amelyik az egyik
csatornán magas értékkel bírt (világos volt) a másikon is az lesz, amelyik pedig alacsonnyal (sötét árnyalatú) a másik
képen is alacsonyabb értékű lesz.

A főkomponens analízis lényege, hogy a képsávokat lineárisan transzformáljuk úgy, hogy a sávok közötti korreláció a
lehető legkisebb legyen, majd kiválasztjuk azokat az új sávokat, melyeken belül a pixelértékek varianciája a
legnagyobb. Ezek a főkomponensek. A későbbi elemzések során elegendő lehet ezekkel dolgozni, hiszen a pixelek
ezek segítségével lesznek a legkönnyebben és legpontosabban osztályozhatók.

Nézzünk egy példát két képsáv esetére. Ekkor minden egyes pixelnek két értéke van, képsávonként egy-egy. A
pixelek így egy kétdimenziós koordinátarendszerben ábrázolhatók, ahol is a tengelyek a képsávok, a pixel
elhelyezkedését pedig az értékei határozzák meg. Mint az ábrán is látható, előfordulhat, hogy a képpontok két
képsávban felvett értékei között nagy a korreláció (ha a pixel értéke az egyik sávban nagy, akkor nagy valószínűséggel
nagy lesz a másikban is).



Képpontok elhelyezkedése korreláló képsávok alkotta 2-dimenziós spektrális  térben

Az ábra a többsávos digitális képek pixelértékeinek megjelenítésére szolgáló diagramtípus, az ún scattergram (szóródási
pontdiagram), mellyel két (2D scattergram), három (3D scattergram) ritkábban négy (4D scattergram) képsáv összetartozó
képpontjainak spektrális térben való elhelyezkedését (szóródását) szemléltethetjük. A 3D ábrázolás kétféleképpen történhet: vagy
három koordinátatengellyel meghatározott térbeli koordinátarendszerben, vagy két tengellyel meghatározott sík
koordinátarendszerben, ahol a képpontok harmadik képsávban felvett értékét a pontok színe ábrázolja. A 4D megjelenítés ennek
megfelelően három tengellyel meghatározott térbeli koordinátarendszerben színes pontokkal lehetséges.

Forgassuk el (transzformáljuk) a koordinátarendszer tengelyeit (a képsávokat) úgy, hogy a korreláció megszűnjön
(csökkenjen). A pontos matematikai eljárást itt nem ismertetjük, mivel a főkomponens elemzés (PCA) a legtöbb
térinformatikai szoftverben beépítve rendelkezésre áll. A módszer lényegéről elég annyit tudnunk, hogy a képpontok
intenzitásértékei által meghatározott vektorok eloszlását leíró kovariancia mátrixból számítja ki az ún. sajátértékeket és
sajátvektorokat, melyek az új koordináta rendszert (vagyis az új képsávokat) határozzák meg.

Ezután, mint látható, az új x tengely jelölte képsávban szélesebb értéktartományban, egymástól szétválaszthatóbban
oszlanak el a pixelek (nagyobb a varianciájuk), vagyis eben a sávban könnyebben, pontosabban osztályozhatók. Ezért
ez lesz az első komponens. Nyilván a transzformáció után is lesznek olyan pixelek, melyek értékei az első
komponensben (képsávban) megegyeznek, de más sávokban eltérhetnek. Tehát a pixelek különbözőségét az első
komponens sem határozza meg száz százalékosan. Ezért további komponensekre (képsávokra) is szükségünk lehet
az osztályozás során. A további komponensek azonban már egyre kevésbé jellemzik a képpontok értékeinek
eloszlását. A transzformációt (PCA-t) követően a képpontok varianciájának 90%-át általában már az első két
képsávban megkapjuk.



Főkomponens analízissel  transzformált  ("elforgatott")  képsávok alkotta
új adatdimenziók (első és második komponens) helyzete

A főkomponens elemzés zajszűrésre is felhasználható. A nem korreláló zaj ugyanis az utolsó komponensekbe kerül,
ahol megfelelő eljárásokkal kezelhető (pl. simítható), majd a komponens visszatranszformálásával az eredeti kép
javítható.

A műholdkép digitális kiértékelése, osztályozása során is lehetőségünk van a képsávok számának csökkentésére, az
osztályozás pontosságának növelésére. Az irányított (felügyelt) osztályozás tanító (tréning) pixeleinek felhasználásával
diszkriminancia analízis alapú (DAFE), vagy "döntési határ" elvű "lényegkiemelést" (feature extraction) végezhetünk.

Discriminate analysis feature extraction, DAFE

A képsávok lineáris kombinációját számítja ki, úgy hogy a tanító pixelek által meghatározott osztályok ebben az új
spektrális térben minél homogénebbek és egymástól minél különbözőbbek legyenek, vagyis az osztályok közötti
variancia és az osztályokon belüli variancia hányadosa a lehető legnagyobb legyen. A módszer előnye, hogy könnyen,
gyorsan számolható; hátránya, hogy csökken a pontosság, ha az osztályok középértékei között kicsi a különbség
és/vagy az osztályok több móduszúak (multimodálisak).



A DAFE elve

Az eredeti képsávokban (baloldalon)  a  training pixelek által meghatározott osztályok nem választhatók szét egyértelműen,  ugyanis  köztük mindkét
képsávban átfedés van.  A DAFE-val transzformált  képsávokban (jobbra)  az osztályok közötti  átfedés csökken, az A és C osztály  között  az új  2.
képsávban,  a  B és C osztály  között  pedig az új  1. képsávban meg is szűnik.

Decision Boundary Feature Extraction, DBFE

Szintén a képsávok lineáris kombinációján alapuló módszer, de a számítás során a tanító (training) pixelek alapján
meghatározható osztályhatárokat veszi figyelembe. Vagyis az osztályok között ún. döntési határt, határokat (decision
boundary) számít ki, melyek mentén azok egyértelműen elhatárolhatók a spektrális térben. Az osztályozandó pixelek az
alapján kerülnek valamely osztályba, hogy e határok mely oldalán helyezkednek el. A módszerrel nagyobb osztályozási
pontosságot érhetünk el, mint a DAFE-val, ha az osztályok multimodálisak és/vagy az osztályközepek közel esnek
egymáshoz.

A DBFE elve

Az eredeti képsávokban (baloldalon)  a  training pixelek által meghatározott osztályok nem választhatók szét egyértelműen,  ugyanis  köztük mindkét
képsávban átfedés van.  A DBFE konkrét határt  jelöl  ki az osztályok között  a  spektrális  térben.

Képsávok közötti mutatók (indexek) képzése



Mint azt korábban láttuk, minden anyagnak jellegzetes reflektancia görbéje van, mely megmutatja, hogy az adott anyag
(pl. növényfaj, ásvány, kőzet, talajtípus) az elektromágneses sugárzás különböző hullámhosszain milyen mértékben
nyel el, illetve ver vissza. Ez a tulajdonság megkönnyíti a multi- és hiperspektrális műholdképen való elkülönítésüket,
esetleg felismerésüket.

Előfordulhat azonban, hogy két vagy több anyag a sugárzást egy bizonyos hullámhossz-tartományban nagyon hasonló
arányban veri vissza, ezért az adott sávban készült képen nem vagy csak bizonytalanul különböztethetők meg.
Azonban minél több hullámhossz-tartományban érzékelünk, annál nagyobb annak az esélye, hogy felismerjük a
vizsgált anyagok reflektancia görbéit, ezáltal azonosítsuk azokat, illetve annak, hogy találunk olyan sávokat, melyekben
eltérő mértékben vernek vissza, így azokon a képeken egymástól is jól elkülöníthetők.

A gyakorlati életben előforduló számos azonosítási és elkülönítési problémára – a leggyakrabban használt
műholdképek spektrális felbontását is figyelembe véve – már léteznek kipróbált és bevált módszerek. Ezek az egyes
képsávok közötti egyszerűbb-bonyolultabb matematikai műveletek, index-számítások, melyeknek célja az egyes
sávokban megfigyelhető intenzitáskülönbség számszerűsítése.

Gyakran használt mutatók

Az egyik legelterjedtebb a normalizált növényzeti mutató (Normalized Difference Vegetation Index, NDVI).

Számítása: NDVI=(NIR-RED)/(NIR+RED)

Elvi alapja: A növények a fotoszintézishez a nagyobb energiamennyiséget szállító látható fény hullámhossz-
tartományát használják fel, míg a kisebb energiájú közeli infravörös (Near Infrared, NIR) tartományt kevésbé. Ezért a
látható fény tartományaiban inkább elnyelnek (a műholdképen sötétebbek), míg a közeli infravörösben inkább
visszavernek (műholdképen világosabbak). Vagyis minél nagyobb egy adott területen a mért sugárzás (a képen a
pixelérték) különbsége a látható vörösben (Red) és a nem látható közeli infravörösben (NIR), annál dúsabb és
egészségesebb növényzettel borított.

Értéke -1 ≤ NDVI ≤ 1 lehet.

Jellemző értékek:

sűrű és egészséges növényzettel való borítottság esetén 0,3–0,8 közötti,
 
felhős és havas-jeges területeken negatív érték,
 
nyílt, növényzetben, planktonban gyér vízfelületek esetén nulla körüli

További indexek:

Növényzeti mutató (Ratio Vegetation Index, RVI): RVI=NIR/RED
 
Vegetációs különbség (Difference Vegetation Index, DVI): DVI=NIR-RED
 
Agyagásvány index = TM5/TM7
 
Vasoxid index = TM3/TM1
 
Hidrotermális ásványok indexe = TM5/TM7 v. TM3/TM1

A sort a "végtelenségig" lehetne folytatni, ugyanis rengeteg mutatót használnak a gyakorlatban, és számuk az egyre
újabb műholdak és érzékelők, valamint a képsávok számának gyarapodásával nő. Magunk is bátran kísérletezhetünk
indexek képzésével.

"Bojtos sapka" (tasseled cap) transzformáció

Az eredetileg Landsat MSS és TM felvételeken való növényzetvizsgálat céljára kidolgozott módszer a képsávok lineáris
kombinációjával történő adatdimenzió-csökkentés. Az eredetileg 4 (MSS), ill. 7 (TM) dimenziós adatokat 3 dimenziós
térbe transzformálják. Vagyis minden képpontnak három értéke lesz: "fényesség" (brightness), "zöldesség"
(greenness) és "nedvesség" (wetness).

Mindhárom jellemző (sajátvektor), melyek az adatdimenzió tengelyeit adják, az eredeti képsávok súlyozott értékeinek
összege. (TM érzékelővel készült felvétel esetén a hőinfra sáv nem szerepel a számításban, csak a 6 reflexiós
csatorna értékei.) A súlyokat úgy választják meg, hogy a "fényesség" (brightness) tengely elsősorban a talaj
elektromágneses sugárzást visszaverő képességéről, a "zöldesség (greenness) a növényzet mennyiségéről, a
"nedvesség" (wetness) pedig a talaj és a növényzet víztartalmáról adjon információt.



A transzformáció paraméterei Landsat 4 TM műholdképekre:

Brightness=0,3037*TM1+0,2793*TM2+0,4343*TM3+0,5585*TM4+0,5082*TM5+0,1863*TM7

Greenness=-0,2848*TM1-0,2435*TM2-0,5436*TM3+0,7243*TM4+0,0840*TM5-0,1800*TM7

Wetness=0,1509*TM1+0,1793*TM2+03299*TM3+0,3406*TM4-0,7112*TM5-0,4572*TM7

A módszer elnevezése onnan származik, hogy ha a mezőgazdasági növényekről, növekedési szakaszuk különböző állapotában
készült felvételeket transzformáljuk, majd a pixelértékeket ebben a koordináta rendszerben ábrázoljuk, jellegzetes, bojtos sapkára
emlékeztető alakú eloszlást kapunk.

3. Műholdfelvételek DIGITÁLIS KIÉRTÉKELÉSE

Irányítatlan osztályozás (unsupervised classification)

Az irányítatlan osztályozás során a pixelek csoportokba (klaszterekbe, angolul cluster) sorolását teljes egészében
valamilyen matematikai statisztikai módszerrel végezzük. A folyamatba viszonylag kevés beavatkozási lehetőségünk
van. Az eredményül kapott osztályok (hasonló felszínrészletek) értelmezése, azonosítása azonban már a felhasználó
feladata.

Az egyik leggyakrabban használt módszer, az ISODATA (Interative Self-Organizing Data Analysis Technique) a
pixeleket spektrális távolságuk alapján sorolja osztályokba, iteratív, vagyis ismétléses módon. A felhasználónak kell
megadnia az osztályok (klaszterek) számát, a folyamat innentől kezdve automatikus. A módszer a pixelértékek N (a
képsávok száma által meghatározott) dimenziós elméleti terében létrehozza a megadott számú klasztert úgy, hogy
azok kitöltsék a teret. Mindegyik klaszternek kiszámítja a középértékét (ami nyilván egy vektor lesz), majd a kép
minden egyes pixelét abba a klaszterbe sorolja, melynek közepéhez a legközelebb van. A következő ciklusban
(iterációban) a klasztereket már a hozzájuk tartozó pixelek értékei határozzák meg, melyek alapján a klaszterközepek
újraszámítódnak. Ezután a pixeleket újraosztályozza, aszerint, hogy melyik új klaszterközéphez esnek legközelebb. A
folyamat mindaddig ismétlődik, míg a pixelek meghatározott (a felhasználó által százalékos formában megadható)
része már nem sorolódik át másik klaszterbe, vagy amíg az iteráció el nem éri az ismétlések felhasználó által
beállítható számát.

Az algoritmus elindítása előtt tehát legalább két paramétert kell be kell állítanunk: a klaszterek és az algoritmus
ciklusainak (iterációinak) számát. Ez utóbbi általában kétféle módón adható meg: közvetlenül az iterácók számával,
vagy közvetve az egyes ciklusokban átosztályozódó pixelek arányával (az iteráció előrehaladtával ugyanis az osztályok
egyre kisebb mértékben változnak meg, vagyis egyre kevesebb pixel kerül új osztályba).

Irányított osztályozás (supervised classification)

Az irányított osztályozás folyamata kisebb-nagyobb mértékben a felhasználó felügyelete alatt áll. A felhasználó hozza
létre az osztályokat és határozza meg azt, hogy az egyes osztályokba milyen értékű pixelek kerüljenek.

Nyilván nem az összes képpontot kell egyesével valamely osztályba sorolni, hanem csak néhány mintán keresztül
"megtanítani" az algoritmust, amely ezután a teljes képre elvégzi az osztályozást.

A folyamat lépései:

Osztályok meghatározása és az algoritmus "betanítása"
 
A betanítás pontosságának értékelése
 
Osztályozás
 
Osztályozás pontosságának értékelése

Az osztályok meghatározására két lehetőségünk van:

1. Előzetes és/vagy más forrásból származó ismereteink alapján tudjuk, hogy a kiértékelni kívánt felvételen milyen
objektumok (felszínrészletek) vannak, és azoknak megfelelően alakítjuk ki az osztályokat (irányított betanítás).
 

2. Nincs, vagy kevés előzetes és/vagy más forrásból származó ismerettel rendelkezünk a területről, ezért a
képfeldolgozó szoftverben rendelkezésre álló eljárásra bízzuk, hogy a pixelértékek statisztikai elemzésével létrehozza
az osztályokat (nem irányított betanítás).

A betanítás során ún. tanító (training) pixeleket jelölünk ki, melyek az egyes osztályokat fogják meghatározni,
képviselni (reprezentálni). A tanító képpontok kijelölése történhet ún. parametrikus, ill. nem parametrikus módon.



A parametrikus módszer lényege, hogy a kijelölt pixelek statisztikai tulajdonságai, paraméterei (pl. középérték, szórás,
kovariancia) lesznek a meghatározók az osztályozás során, vagyis azok alapján fogja az algoritmus eldönteni a felvétel
minden egyes képpontjáról, hogy melyik osztályba tartozik. A kijelölésük történhet:

1. A képen valamilyen szabályos és/vagy szabálytalan alakzattal (alakzatokkal) kijelöljük (bekeretezzük) azokat a
felszínrészleteket (képpontokat), melyek egy osztályba tartoznak.
 

2. Kijelölünk egy pixelt, melynek a képsávonkénti értékei meghatároznak egy pontot az N dimenziós spektrális térben,
és ehhez a ponthoz, mint osztályközéphez soroljuk a tőle valamilyen elven meghatározott spektrális távolságon (pl.
szórásértéken) belül eső pixeleket, melyek így egy osztályt képviselnek.

A parametrikus módszer az irányított és a nem irányítottosztályozás során egyaránt felhasználható.

A nem parametrikus tanító pixeleket csak az irányított betanítás során alkalmazhatjuk. Ekkor a spektrális térben
konkrét pixelértékek megadásával jelöljük ki az osztályok határait.

A tanító pixelek meghatározásánál, kiválogatásánál célszerű néhány, az osztályozás pontosságát befolyásoló tényezőt
figyelembe venni:

A tanító pixelek és/vagy a képsávok számának növelésével elvileg növelhető az osztályozás pontossága. Azért csak
elvileg, mert a két tényező (úm. pixelek száma, képsávok száma) szorosan összefügg (Hughes-szabály). Minél több
képsávot használunk fel az osztályozáshoz, osztályonként annál több tanító pixelre van szükségünk. Van egy, a
képsávok száma alapján meghatározott, minimális pixelszám, ami alatt a pontosság nem megfelelő és/vagy az
osztályozási algoritmus le sem futtatható. A tanító pixelek számának növelésével az elérhető pontosság növelhető,
de a pixelszám egy határon túli  növelésével már nem érünk el jelentős pontosságnövekedést. Például terepi felmérés
alapján 5 tanító pixelt tudunk kijelölni, ekkor a legnagyobb osztályozási pontosságot 3 (megfelelően megválasztott)
képsáv alkalmazásával érhetjük el. Ha kevesebb vagy több sávot használunk, a pontosság csökken. A grafikonról
azonban az is leolvasható, hogy ha az osztályozáshoz 5 képsávot kívánunk felhasználni, akkor 50–100 tanító pixellel
már megfelelő pontosságot lehet elérni. A pixelek számának növelésével nő a pontosság, de 1000 pixel alkalmazása
csak néhány százalékos pontosság növekedést fog jelenteni, ami nem biztos, hogy megéri a pixelek kijelölésével
járó többletmunkát, többletköltséget.

Az osztályozás pontosságának összefüggése a képsávok (általánosan a mérési  szintek)
és a tanító (training) pixelek (általánosan a mintaelemek) számával   [iii]

A tanító pixelek jól  képviseljék (reprezentálják) az osztályt. Törekedjünk arra, hogy az adott osztály minden
pixelértéke a megfelelő arányban szerepeljen a tanító pixelek között. Például búzatábla osztály-tanító pixelei között
ne csak a jól  fejlett, dús táblák területéről gyűjtsünk pixeleket, hanem a gyérebb, esetleg kevésbé fejlett (stresszes),
zavartabb táblákéból is. Így elkerülhető, hogy azok más osztályba kerüljenek.
 
Lehetőleg minden pixelérték tartozzon valamely osztályhoz. Például növényzeti térkép készítésekor az utak nem
térképezendő elemek, mégis célszerű számukra külön osztályt létrehozni, elkerülve, hogy pixeleik valamely
növényzeti osztályba sorolódjanak, vagy osztályozatlanok maradjanak.

A betanítás pontosságának értékelése



Mielőtt elvégeznénk a számítás- és időigényes osztályozást célszerű megvizsgálni, hogy a kijelölt tanító pixelek milyen
pontossággal teszik azt lehetővé. Ennek értékelésére szoftverenként eltérő lehetőségek állnak rendelkezésre. A
leggyakoribbak:

Az ún. alarm réteg  készítésével összevethetjük a tervezett osztályozás eredményét az eredeti adatokkal.
Eredményként új réteg kerül az űrfelvétel fölé, melyen az osztályozás feltételeinek megfelelő képpontok új színnel
jelennek meg.
 
A tanító pixelek által kijelölt klaszterek elválaszthatóságának vizsgálata a klaszterek közötti spektrális távolság
mérésén alapul. Elvégezhető bármelyik képsávban, bármely két klaszter között. Ezáltal kiszűrhetők azok a képsávok,
melyekben a klaszterek nem (vagy csak nehezen) választhatók szét, ill. azok a klaszterek melyek túl közel vannak
egymáshoz. Az ilyen képsávok esetleg el is hagyhatók, a klaszterek pedig össze is vonhatók.
 
Az osztályok esetleges átfedése a spektrális térben pontatlanná teszi az osztályozást. Minél nagyobb az átfedés két
vagy több osztály között, azok annál hasonlóbbak egymáshoz, és az osztályozás annál kevésbé egyértelmű. Az
osztályok és azok átfedései néhány képfeldolgozó szoftverben grafikusan is megjeleníthetők. Ekkor a szoftver a
tetszőlegesen kiválasztott két képsáv által meghatározott sík koordinátarendszerben (osztályközép és szórás alapján
számolt) ellipszissel ábrázolja az osztályokat.
 
A kontingencia mátrix százalékos formában mutatja meg, hogy a tanító pixelek az osztályozáskor melyik osztályba
kerülnek. Ugyanis a tanító pixelek csak a klaszterek létrehozásához kellenek, de nem biztos elemei lesznek az adott
osztálynak. A teljes kép osztályozásakor azok is osztályozódnak. Nyílván, arányaiban minél több tanuló pixel kerül a
saját osztályába, annál pontosabb az osztályozás (annál jobban sikerült a tanító területeket kijelölnünk).

Osztályozás

Az osztályozás során egy algoritmus a kép minden egyes pixelét elemzi, összehasonlítja a tanuló pixelekkel és a
megfelelő osztályba sorolja. Az egyes algoritmusok az elemzés (összehasonlítás) módjában térnek el.

A parametrikus módszerek közül:

A legkisebb spektrális távolság módszere az osztályozandó pixelt abba az osztályba sorolja, melynek tanuló pixelei
értékének átlagához (osztályátlag) a spektrális térben a legközelebb van. Viszonylag gyors módszer, de hátránya,
hogy érzéketlen az egyes osztályokat meghatározó tanuló pixelek értékeinek változatosságára (varianciájára). Így
előfordulhat az, hogy nagy változatosságú osztályok (pl. település) alulreprezentáltak lesznek, vagyis kevés pixel
sorolódik hozzájuk, mivel valamely szomszédos osztály középértékéhez közelebb esik. Viszonylag homogén
osztályok (pl. tó) esetén a fordítottja is megtörténhet, vagyis az osztály túlreprezentált lehet.
 
A Mahalanobis távolság módszere szintén a spektrális távolságok alapján működik, de az osztályátlagok helyett a
tanuló pixelek értékei alapján számított kovariancia mátrixot használja. A módszer legfőbb előnye az előzővel
szemben, hogy figyelembe veszi az osztályokon belüli pixelérték változatosságot, ezért kisebb az alul- és a
túlreprezentáltság valószínűsége.
 
A legnagyobb valószínűség (maximum likelihood) módszere valószínűségi alapon "dönti el", hogy a pixel mely
osztályba kerüljön. A számításban az egyes osztályok egyenlő vagy eltérő (Bayes-f. módszer) súllyal
szerepelhetnek. A súlyozásról a rendelkezésünkre álló egyéb ismeretek alapján dönthetünk. A módszer szintén
figyelembe veszi az osztályokon belüli változatosságot, de a számítás bonyolultsága miatt igen lassú (minél több a
képsáv, annál lassabb). Hátránya, hogy csak akkor ad jó eredményt, ha az egyes képsávok pixelértékei normális
eloszlásúak, előnye, hogy ebben az esetben viszont a legpontosabb a három módszer közül

A leggyakoribb nem parametrikus osztályozási módszerek:

A paralellepipedon módszer szerint egy pixel akkor tartozik az adott osztályba, ha annak alsó és felső határa közé
esik. Az N-dimenziós térben így kijelölt osztályok (térrészek) N-dimenziós testként, parallelepipedonként foghatók fel.
Az alsó és a felső határ lehet:
 

a tanító pixelek képsávonkénti legkisebb és legnagyobb értéke az osztályban,
 
a tanító pixelek képsávonkénti átlagértéke és annak valamekkora szórású környezete,
 
a tanító pixelek értékeinek és valamilyen más forrásból származó információk ismeretében a felhasználó által
megadott tetszőleges érték.

Előfordulhat, hogy az osztályok metszik egymást, így az osztályozandó képpont több osztályba is tartozhat. Ekkor a
pixel (a felhasználó döntésének megfelelően) maradhat osztályozatlan vagy a magasabb rangú tanítóval képviselt
osztályba kerülhet vagy parametrikus módon osztályozódhat. Ha azonban az osztályok nem töltik ki a spektrális teret,
akkor előfordulhat, hogy a pixel egyikbe sem esik bele, ekkor dönthetünk úgy, hogy osztályozatlan marad, vagy
parametrikusan osztályozzuk.

A térbeli alakzat (feature space) módszer elve a paralellepipedonéval egyezik, azzal a különbséggel, hogy a határok
teljesen tetszőlegesek lehetnek.

Az osztályozás pontosságának értékelése



Miután lefutott az osztályozó algoritmus és elkészült a tematikus állomány, felmerül az igény, hogy valamilyen módon
ellenőrizzük, értékeljük az eredményt. Ezt megtehetjük ún. pontosság becsléssel és/vagy küszöbérték vizsgálattal.

Az osztályozott állomány pontosságáról úgy kaphatunk számszerűsített képet, ha annak néhány véletlenszerűen
kiválasztott pixelét összehasonlítjuk.

Az ún. küszöbérték levágásának módszerével azokat a pixeleket határozzuk meg és soroljuk át egy külön kategóriába,
melyek valószínűleg rosszul osztályozottak. Ezek legvalószínűbben azok a képpontok melyek spektrális távolsága
legnagyobb az osztályuktól. Hogy pontosan melyek ezek, azt a legkisebb távolság, a Mahalanobis távolság és a
legnagyobb valószínűség módszerével történő osztályozás során készíttethető (választható lehetőség a szoftverekben)
ún. távolság állomány elemzésével lehet eldönteni. Ez egy olyan egysávos raszteres állomány, mely minden pixelének
értéke megegyezik a műholdfelvétel megfelelő pixelének saját osztályától való spektrális távolságával. Ha ennek a
távolság állománynak megjelenítjük a hisztogramját, akkor grafikusan is eldönthetjük, hogy mennyi az a viszonylag
kevés pixel, mely a grafikon végéről "levágható".
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