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V. Műholdképelemzés A GYAKORLATBAN

1. Műholdképelemzés A MULTISPEC PROGRAMMAL

A műholdfelvétel-elemzés elméleti alapjainak megismerése után lássuk, hogyan is történik mindez a gyakorlatban. A
következő fejezetekben egy könnyen kezelhető, ingyenes szoftver segítségével, példákon, feladatokon keresztül mutatjuk be
a műholdképelemzés és kiértékelés fontosabb lépéseit, módszereit.

Műholdképek a világhálón számos helyen ingyenesen is elérhetők. A Landsat műholdak által készített felvételek, pl. a
https://zulu.ssc.nasa.gov/mrsid/  címről, regisztráció után letölthetők.

Annak érdekében, hogy az alábbiakban bemutatásra kerülő feladatokat a gyakorlatban is végig lehessen követni, a
tananyaghoz mellékeltük a mintaállományt, mely a fenti címről letöltött – a Landsat 7 műhold által 2000.08.20-án készített
187-027-as számú – műholdfelvétel részlete (kivágata). Javasoljuk a kedves olvasónak, hogy töltse le a mintaállományt, és
lehetőség szerint maga is csinálja végig a példafeladatokat.

 

Mintaállomány letöltése:
mintaalomany.zip  (9MB)

2. A MULTISPEC műholdképelemző SZOFTVER

A MultiSpec a Purdue Egyetemen  (Amerikai Egyesült Államok, Indiana, West Lafayette) kifejlesztett, műholdképek
kiértékelésére szolgáló ingyenes program. Letölthető a fejlesztők egyetemi honlapjáról:

https://engineering.purdue.edu/~biehl/MultiSpec/ .

A szoftver telepítést nem igényel. A Windows operációs rendszereken futó változatot elindítani, a letöltött állomány
kicsomagolása után, a MultiSpecW32.exe fájllal lehet.

A szoftver ablakos felépítésű és elrendezésű grafikus felülettel rendelkezik.
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Elindítása után három ablak jelenik meg:

a legnagyobb a "főablak" (maga a program) legfelül a menü- és ikonsorral;
 
a "Text Output" (szöveges eredmények) ablak, melyben a végrehajtott műveletek eredményeiről kapunk szöveges
tájékoztatást;
 
és egy információs ablak, melyben többek között a program névjegyét, a szerzői jogi információkat és a számítógépünk
néhány tulajdonságát jeleníti meg. Ez néhány másodperc múlva eltűnik, előhívni a "Help" (segítség) legördülő menü "About
MultiSpec..." (a MultiSpecről...) menüjével lehet.

A példafeladat

 

Készítsük el a Bükkalja Harsány és Bükkaranyos közötti részének felszínborítottság térképét
műholdfelvétel alapján!

A feladat megoldásához először meg kell ismernünk a szoftver képkezelési lehetőségeit (kép megnyitása, elmentése,
képerősítés, képkivágás stb.), melyek segítségével a műholdfelvételt előkészítjük a kiértékelésre, majd a MultiSpecben
rendelkezésre álló digitális kiértékelő eljárásokkal osztályozzuk a képet. A bemutatásra kerülő lépések nyilvánvalóan a
szoftverre jellemzőek (szoftverspecifikusak), azonban a műveletek és eljárások jelentős része más műholdképelemző
szoftvereben is rendelkezésre áll, sőt sokszor a programok is nagyon hasonló logikával épülnek fel.

3. Műholdkép BETÖLTÉSE ÉS MEGJELENÍTÉSE



Nyissuk meg a mintaállományból a "bukk_band1.tif" fájlt!

A mintaállományban a képsávok külön-külön fájlként találhatók meg, ahogy a honlapról is letölthetők. A fájl  nevében a "band1" azt
jelenti, hogy ez az első képsáv, mely a látható fény kék hullámhossz-tartományában készült. (A Landsat 7 műhold csatornáit lásd itt

.)

1. Műholdkép megnyitására a "File" (Fájl) legördülő menü "Open Image..." (Kép megnyitása...) menüpontját, vagy az ikonsor
nyitott mappát ábrázoló gombját használhatjuk.
 

2. A fájl  kikeresése és a megnyitás jóváhagyása után a "Set Display Specification for:" (Megjelenítési beállítások) felugró
ablakban tudjuk a kép megjelenítésének módját beállítani.

A megjelenítési  beállítások ablak

Az "Area to Display" (Megjelenítendő képrészlet) ablakrészben a kép megjelenítendő részletét lehet beállítani sor- és
oszlopszám szerint. Meg kell adni az első ("Start") és utolsó ("End") megjelenítendő sor ("Line") és oszlop ("Column")
számát, valamint azt, hogy minden hányadik oszlop és sor jelenjen meg ("Interval"). Ha a szoftver által felkínált beállításon
nem változtatunk, akkor a kép teljes területének minden oszlopa és sora megjelenik.
 
A "Dispay" (Megjelenítés) ablakrész "Type" (Típus) legördülő listájából a csatornák száma és színezése állítható be.
Választható lehetőségek:
 

1-Channel Thematic:  egy csatornás tematikus kép
 
1-Channel Grayscale:  egy csatornás, szürkeárnyalatos megjelenítés
 
2-Channel Color (R-G):  két csatornás színes megjelenítés (vörös-zöld kompozit)
 
2-Channel Color (G-B):  két csatornás színes megjelenítés (zöld-kék kompozit)
 
2-Channel Color (R-B):  két csatornás színes megjelenítés (vörös-kék kompozit)
 
3-Channel Color:  három csatornás színes megjelenítés (vörös, zöld, kék kompozit)
 

 
Side by Side Channels:  képsávok egymás melletti, szürkeárnyalatos megjelenítése (lásd később).
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Attól függően, hogy milyen megjelenítést választunk további beállítási lehetőségek jelennek meg. A képsávok egymás
melletti megjelenítését ("Side by Side Channels" menüpont) választva eldönthetjük, hogy mely csatornákat kívánjuk látni.
Az egy csatornás megjelenítéseknél a csatornát kell kiválasztanunk, míg a többcsatornás színes megjelenítéseknél azt kell
meghatároznunk, hogy melyik színt melyik képsávhoz (csatornához) rendeljük (lásd később). Jelen esetben csak egy
képsávunk van, ezért csak monokromatikus megjelenítésre van lehetőségünk.
 
A "Magnification" (Nagyítás) mezőben a megjelenő kép nagyításának (kicsinyítésének) mértékét lehet megadni.
 
Az "Enhancement" (Képerősítés) ablakrészben a képmegjelenítés minőségét tudjuk befolyásolni (lásd később).

3. Ne változtassunk a felkínált (alap)beállításokon, hagyjuk jóvá azokat (nyomjuk meg az "OK" gombot)!
4. Még mielőtt megjelenne a kép, újabb ablak bukkan fel ("Set Histogram Specifications" [Hisztogram beállításai]) melynek
segítségével a kép (illetve annak kijelölt részéről) hisztogram és statisztika készíthető. A statisztikai összegzés a "List
histogram summary" (Hisztogram összegzés) kapcsoló bejelölésével a szöveges eredmények ("Text Output") ablakban ki is
íratható. 

A képsáv fontosabb statisztikus adatai

A hisztogram külön fájlban eltárolódik, így a kép következő betöltésekor ez az ablak már nem jelenik meg.

Ezután a műholdkép első csatornája (képsávja) szürkeárnyalatos (monokróm) formában megjelenik.

4. Alapvető műveletek A KÉPEN

A képen nagyítani/kicsinyíteni az ikonsor nagy hegyet/kis hegyet ábrázoló gombjával tudunk. Ha a nagyítás/kicsinyítés
lépésközének mértékét túl nagynak találjuk, akkor a "Ctrl" billentyű nyomva tartása mellett használjuk a gombokat – ekkor a
méretváltozás mértéke tizedére csökken. A kurzorral a kép egy részletét bekeretezéssel ki is jelölhetjük, ekkor a nagyítás
során a kijelölt terület kerül a megjelenítés közepére. Az ikonsor X1 gombjával a kép – pixelekben értve – valódi méretében
jeleníthető meg.

Amennyiben a képet nagyobbra nagyítottuk, mint az ablak, melyben megjelenik, akkor az ablak jobb szélén és az alján
található görgetősávokkal, illetve az egér középső gombjának segítségével tudjuk mozgatni.

Mint már említettük kijelölni legegyszerűbben közvetlenül a képen, az egérgomb nyomva tartása mellett, az egérmutatóval
lehet. Ez azonban sok esetben nem megfelelően pontos módszer. Ilyenkor használjuk az "Edit" (Szerkesztés) legördülő
menü "Edit Selection Rectangle..." (kijelölő négyzet szerkesztése) menüpontját. A felbukkanó ablakban sor- és oszlopszám,
vagy koordináták megadásával lehet a kijelölő téglalapot létrehozni, illetve a már létező kijelölést módosítani.



A kijelölés létrehozására, módosítására szolgáló ablak
A "Units" (mértékegységek)  legördülő menüben a kijelölés kiterjedésének mértékegysége választható ki
(jelen esetben sor- és oszlopszám).  Ez alatt  a  jelenlegi  kijelölés vízszintes (x irányú) kiterjedése
olvasható,  -tól –ig  formában, ami alá  az új  értékek írhatók be. Az alsó két  sor ugyanez a függőleges (y
irányú) kiterjedésre vonatkozóan.

A kijelölés megszüntetésére mindig az "Edit" (Szerkesztés) legördülő menü "Clear Selection Rectangle" (Kijelölő téglalap
törlése) menüpontját, vagy a billentyűzet "Delete" gombját használjuk! A kijelölés látszólag akkor is megszűnik, ha az egérrel
lekattintunk arról, valójában ilyenkor új kijelölés jön létre, ami lehet, hogy csak egy pixelnyi nagyságú, ezért kisebb
nagyításban észrevehetetlen.

A műholdképen való pontosabb tájékozódást segíti a "View" (Nézet) legördülő menü "Coordinates View" (Koordináták
megjelenítése) menüpontja. Kiválasztásával a képet megjelenítő ablak fejléce megváltozik: az egérmutató pillanatnyi
helyzetének koordinátái, az esetleges kijelölés nagysága és a megjelenítés méretaránya jelenik meg rajta. Az adatok
mértékegységét két legördülő listából választhatjuk ki, melynek tartalma a műholdképhez rendelt vetületi- és térképi
koordinátarendszertől függ. Az alapértelmezett mértékegység – mely vetületi- és térképi koordinátarendszertől független – a
sor- és oszlopszám (egérmutató pozíciója) és a pixelszám (kijelölés nagysága).



A műholdképet  megjelenítő ablak "Coordinates View" nézettel
Az első legördülő listából  választható ki, hogy a kurzor  pozíciója milyen mértékegységben jelenjen meg (esetünkben sor- és
oszlopszám szerint).  Az első két  szám a kurzor  pillanatnyi  helyzetét  jelzi:  a  felső vízszintesen (x tengelyen), az alsó függőlegesen
(y tengelyen). A második két  szám a kijelölés terjedelmét mutatja:  a  felső szám vízszintes (x), az alsó függőleges (y) irányban,  -
tól -ig  formában. A következő szám a kijelölés méretét mutatja (jelen esetben a kijelölt  pixelek számában – "Number pixels" –
megadva), melynek mértékegysége a következő legördülő listából  választható ki. A fejléc utolsó száma a megjelenítés
méretaránya ("Scale"), mely  a  kép nagyításával/kicsinyítésvel  változik.

a kép fontosabb jellemzőinek lekérdezése

A kép legfontosabb jellemzőiről a "Processor" legördülő menü "Utilities" almenüjének "List Image Description" (Kép
jellemzőinek listázása) menüpontjával kapunk szöveges leírást, ami a "Text Output" (Szöveges eredmények) ablakban
jelenik meg.



A "bukk_band1.tif"  műholdkép fontosabb tulajdonságait  megjelenítő ablak
Az első szakaszban többek között  a  fájl neve,  formátuma ("File format"), a  műholdkép típusa ("Image type"), a  képsávok
tárolásának módja ("Band interleave format"), az adattípus ("Data type"; jelen esetben Integer, vagyis egész szám), az adatok
előjelessége ("Signed data"), pixelsorok száma ("Number of lines"), pixeloszlopok száma ("Number of columns"), csatornák száma
("Number of channels"), az adattárolás mélysége,  vagyis a  bájtok ("Number of bytes") és bitek ("Number of bites") száma kerül
kiírásra.
A második szakaszban a képsáv térbeli tulajdonságairól  kapunk információt  ("Planar Map Parameters"): a  bal  felső képpont
középpontjának x és y koordinátájáról  ("x-map" és "y-map coordinate for center  of upper-left  pixel"),  a  képpontok méretéről
("horizontal pixel size per  pixel" és "vertical pixel size per  pixel") és a mértékegységről ("map units").
A harmadik  szakaszban a koordináta- és vetítési rendszerének adatai jelennek meg ("Grid Coordinate System Parameters"): jelen
esetben a UTM vetületi rendszer  északi 34. zónájának paraméterei.
A negyedik  egységben a vetítés alapfelületének fontosabb jellemzőit látjuk ("Geodetic Model Parameters"): jelen esetben a WGS
84 (World Geodetic  System 1984)  forgási  ellipszoid fél nagy- és fél kistengelyének mérete méterben.

Pixelméret módosítása és képsávok egyesítése

Töltsük be egyesével a többi képsávot is, úgy, hogy nem változtatunk a megjelenítés alapbeállításain! Már első ránézésre is
szembeötlő különbségek tűnnek fel a képsávok között: eltérő az árnyaltságuk és a részletességük.

Az árnyalatbeli különbözőség oka részben az, hogy a megegyező (ugyanazon területet lefedő) pixelek értékei képsávonként
eltérőek, így a szürke más-más árnyalatai rendelődtek hozzájuk.

Részletességben két képsáv tér el a többitől, a 6-os (termális) csatorna kisebb, és a 8-as (pánkromatikus) nagyobb térbeli
felbontásával. Kérdezzük le e két csatorna tulajdonságait is! Látjuk, hogy a termális csatorna felbontása 60, míg a
pánkromatikusé 15 méter.

A műholdképet egy képsáv segítségével is kiértékelhetjük, de mint látjuk (és korábban már tanultuk) minden csatornán más-
más információt kapunk a felszínről, ezért célszerű az interpretációt több képsáv felhasználásával végezni. Ehhez azonban
többsávos (multispektrális) műholdképre van szükségünk. Ezeket a világhálóról is letölthetjük, de az egyes (általunk
kiválasztott) képsávok egyesítésével magunk is előállíthatjuk.

Készítsünk multispektrális műholdképet az első hét csatorna egyesítésével (vagyis csak a pánkromatikus sáv maradjon ki,
mivel az túl széles hullámhossz-tartományt fog át)!



Mielőtt a külön fájlban lévő képsávokból összeállítanánk a többcsatornás (multispektrális) műholdképet, a képsávok térbeli
felbontását egységesítenünk kell. Célszerű a gyengébb térbeli felbontású termális csatorna felbontását (60*60méteres
pixelméret) a többi csatornához igazítva "megjavítani", finomítani (30*30 méteres pixelméret).

1. Nyissuk meg azt a képet melynek a térbeli felbontását referenciaként szeretnénk használni! Legyen ez az első csatorna!

A gyorsabb munka érdekében a referenciakép megjelenítését el lehet hagyni. A kép megnyitása után felbukkanó "megjelenítési
beállítások" ablaknál válasszuk a "Cancel" (mégsem) gombot. Megjelenik egy üres ablak, melyhez a kép csak társítva van (ezt az ablak
fejlécében olvasható fájlnév jelzi is), de nem látszik benne.

2. Nyissuk meg a módosítani kívánt képet (bukk_band6.tif)! Győződjünk meg róla, hogy ez az ablak az aktív!
 

3. Válasszuk a "Processor" legördülő menü "Reformat" (átalakítás) almenüjének "Rectify Image..." (kép helyesbítése)
menüpontját!
 

4. A felbukkanó ablak jobb oldalán lévő két kapcsoló közül az alsó, "Reproject" feliratút jelöljük be, és az alatta található
legördülő listában állítsuk be azt a (referencia)képet, melynek térbeli tulajdonságaihoz kívánjuk igazítani a módosítandó
képünket (ez jelen esetben a "bukk_band1.tif")!

Az ablak jobb oldalán található felső kapcsolóval ("Translate, Scale and/or Rotate" = eltolás, méretezés és/vagy forgatás) a kép síkban
eltolható, átméretezhető, elforgatható. Az ablak bal oldalán a kép módosításának beállításai találhatók. Az "Input Image Settings"
(eredeti kép beállításai) ablakrészben a módosítani kívánt képrészlet adható meg oszlop és sor alapján; az "Output Image Options"
(módosított kép beállításai) ablakrészben a létrejövő, módosított kép térbeli tulajdonságainak tárolási módja ("Header" legördülő ablak),
az esetlegesen (pl. elforgatáskor) létrejövő háttér pixeleinek értéke ("Background value") és többcsatornás kép esetén a módosítandó
csatorna ("Channels" legördülő ablak) állítható be.

Műholdkép helyesbítésének ("rektifálásának") beállításai

Nem szükséges változtatnunk az alapbeállításokon, ugyanis az átalakítást a teljes képre el kívánjuk végezni, és a "GeoTiff"
fájlformátum is megfelelő, mivel szinte minden térinformatikai szoftver jól kezeli. Ezért az "OK" gomb megnyomása után már
csak a módosított kép nevét és elmentésének helyét kell megadnunk. Az új képsáv neve legyen, pl. "bukk_band6_30",
utalva a megváltozott, 30 méteres térbeli felbontásra!

 MULTISPEC - MŰHOLDKÉP HELYESBÍTÉSE

Kattintson a képre az animáció megnyitásához!



A képsávok egyesítésének lépései:

1. Nyissuk meg az első képsávot, a "bukk_band1.tif" nevű fájlt!

A gyorsabb munka érdekében a kép megjelenítését ezúttal is el lehet hagyni.

2. A többi képsáv hozzáadásához ismét a "File" legördülő menü "Open Image..." (Megnyitás) menüpontját használjuk, de
most a felnyíló ablak bal alsó sarkában pipáljuk be a "Link to active image window" (Aktív ablakhoz kapcsolás) kapcsolót,
melynek segítségével a következő kép logikailag az előzőhöz rendelődik. A képek most sem válnak láthatóvá, de az ablak
bal alsó sarkában megjelenő felirat ("Select File 2 to Link" [Második csatolandó kép kiválasztása]) szerint most már a
második logikailag hozzárendelendő képet lehet megnyitni, majd a harmadikat, majd a negyediket és így tovább.
Amennyiben az összes rétegelendő képet (képsávot) egyesével megnyitottuk, a "Cancel" (Mégsem) gomb megnyomásával
fejezhetjük be a műveletet.
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Képsávok megnyitása egyesítésre
Ügyeljünk a bal  alsó sarokban lévő jelölőnégyzetre!

A többcsatornás kép fizikailag még nem készült el, az egyes csatornák még csak logikailag lettek egyesítve, de a kép a "Processor"
legördülő menü "Display image..." (kép megjelenítése...) menüpontja segítségével már meg is jeleníthető.

3. A logikailag egyesített rétegek többcsatornás képpé való alakításához a "Processor" legördülő menü "Reformat" (Átalakítás)
almenüjének "Change Image File Format..." (Fájlformátum megváltoztatása) menüpontját használhatjuk.

A megjelenő "Set Image File Format Change Specifications" (fájlformátum megváltoztatásának beállításai) ablak felső két sorában a
módosítandó/elmentendő kép fontosabb jellemzőit látjuk ("Lines"-sorok száma; "Columns"-oszlopok száma; "Channels"-képsávok
száma; "Data value type"-pixelértékek számformátuma; "Band format"-képsávok tárolásának módja), melyek az ablak különböző
részein meg is változtathatók:

Az "Output file" (eredmény fájl) legördülő lista menüpontjaival megválasztható, hogy az átalakítás eredménye új fájlként ("New file")
kerüljön elmentésre, vagy valamely már létező állományhoz legyen hozzácsatolva ("Append to"), esetleg valamely már létező kép részét
(vagy egészét) módosítsa ("Modify Part"). Az első lehetőséget választva a későbbiekben az új fájl  nevét és elmentésének helyét, még a
két utóbbi menüpont valamelyikét kijelölve a módosítandó kép nevét és helyét kell megadnunk.

Az "Area to Format" (átalakítandó képrészlet) ablakrész a fájl  megnyitásakor felbukkanó ablak megfelelő részével megegyező. A kép
átalakítandó/elmentendő részletét lehet beállítani sor és oszlopok szerint. A képrészletet grafikusan, az egérkurzor segítségével a
képen is kijelölhetjük, ekkor a kijelölés kiterjedésének adatait  az ablakrész piktogramjának megnyomásával tudjuk beolvasni a
táblázatba.

A "Transform Data..." (adatok átalakítása) kapcsolót bejelölve új ablak bukkan fel, melyben a képsávokkal és a képsávok között lehet
műveleteket végezni (lásd később ).

A "Data value type" (számábrázolás módja) legördülő listából a pixelértékek tárolásának módját tudjuk kiválasztani. A bitszám azt
jelenti, hogy hány biten tárolódjon a pixelérték, a "signed" az előjeles, az "unsigned" az előjel nélküli, az "integer" a tizedesek nélküli
egész értékek, míg a "real" a tizedes számos tárolást jelenti

A "Band format" legördülő listából a többsávos képek tárolásának módját választhatjuk ki.

A "BIL-Band Interleave by Line" mód szerint a kép tárolása sorokként történik, vagyis az első képsáv első sora után a második képsáv
első sora, majd a harmadik képsáv első sora stb. következik.

A "BSQ-Band Sequential" mód alapján a képsávok egymás után kerülnek eltárolásra.

A "BIS-Band Interleave by Sample" technika a képsávok pixeleit tárolja el sorban, vagyis az első képsáv első sorának első pixele után
a második képsáv első sorának első pixele következik stb.

A "Channels" (csatornák) legördülő menüben állíthatjuk be, hogy a módosítás/tárolás az összes képsávot érintse ("All" menüpont) vagy
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csak egy részüket ("Subset..." menüpont). Ez utóbbit választva egy újabb ablak jelenik meg, amelyben a kívánt csatornák kijelölhetők.

Az "Invert bottom to top" (fejreállítás) kapcsolóval a kép függőleges irányú, az "invert right to left" (oldalcsere) kapcsolóval pedig a
vízszintes irányú tükrözését választhatjuk.

A "Header" (fejléc) legördülő menüből a fájlhoz kapcsolódó, annak helyes megnyitását lehetővé tévő információk (pl. képsávok
tárolásának módja, pixelméret, csatornaszám, vonatkozási rendszer) tárolásának módját választhatjuk ki. Manapság ennek egyre kisebb
a jelentősége, mert a különböző térinformatikai szoftverek képesek egymás fájlformátumát megfelelően kezelni.

A megváltoztatott fájl  tulajdonságainak beállítására szolgáló ablak

4. Hagyjuk változatlanul a beállításokat (ahogy az ábrán is látható), majd az "OK" gomb megnyomása után mentsük el az
egyesített képsávokból álló fájlt "bukk_band1_7.tif" néven!

 MULTISPEC - KÉPSÁVOK EGYESÍTÉSE

Kattintson a képre az animáció megnyitásához!



többcsatornás (multispektrális, hiperspektrális) műholdkép megjelenítése

Töltsük be és jelenítsük meg a képsávok egyesítésével készült 7 csatornás multispektrális képet!

Mivel ez már többcsatornás kép, a "Set Display Specification for:" (Megjelenítési beállítások) ablak "Display" (Megjelenítés)
ablakrészében a program már eleve a "3-Channel Color" (Háromcsatornás színes kompozit) megjelenítést ajánlja fel. A
három színhez alapértelmezésként rendelt csatornákat tetszőlegesen megváltoztathatjuk. Kísérletezzünk bátran! (A
megjelenítési beállítások ablak a "Processor" legördülő menü "Display image..." [Kép megjelenítése] menüpontjával bármikor
megjeleníthető.)

A multispektrális kép hamisszínes megjelenítése
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Az alapértelmezett csatornakiosztással hamisszínes megjelenítést kapunk. Ha a valóságban látható színekhez hasonlóan
(valósszínesben)  szeretnénk látni a  képet, használjuk a 3, 2, 1  csatornakiosztást!

Lehetőségünk van a csatornák kibontására, a képsávok egymás melletti  megjelenítésére is. Válasszuk a "Type"
(megjelenítés módja) legördülő listából a "Side by Side Channels" (csatornák egymás melletti  megjelenítése) menüpontot!
Az ablakban ekkor új legördülő menü jelenik meg, melyben beállíthatjuk, hogy minden csatornát látni akarunk ("All"
menüpont), vagy csak egy részüket ("Subset..." menüpont). Amennyiben ez utóbbit választjuk, a felbukkanó "Select
Channels" (Csatornaválasztó) ablakban adhatjuk meg, melyek jelenjenek meg.

Multispektrális  műholdkép csatornáinak kibontása

Válasszuk az összes ("All" menüpont) csatorna megjelenítését! Az egyes képsávok képei egymás mellett, szürkeárnyalatos
formában lesznek láthatók. Most, – végignézve a képsávok sorozatán – válik teljesen nyilvánvalóvá, hogy mennyire más
jellegű információt közvetítenek az egyes hullámhossz-tartományok. A domborzat például a 4-es és az 5-ös csatornán a
"legplasztikusabb". Keressük meg és jelöljük ki a Bükk-fennsíkot valamelyik (praktikusan a 4-es vagy 5-ös) csatorna képén,
majd kicsinyítsük le a látványt, olyan mértékben, hogy mind a hét kép egyszerre látható legyen. Figyeljük meg, hogy a
kijelölés minden képsávon megjelent, így a fennsíkot most már bármelyiken könnyen megtaláljuk.

A multispektrális műholdkép hét csatornájának képe egymás mellett  megjelenítve és rajtuk a Bükk-fennsík kijelölve

a képmegjelenítés minőségének beállítása

A kép betöltése során megjelenő a "Set Display Specification for:" (Megjelenítési beállítások) ablak "Enhancement"
(Képerősítés) ablakrészében lehetőségünk van néhány, a kép megjelenítésének minőségét meghatározó beállítást
módosítanunk.



Amennyiben ezt később, már a kép megnyitása után szeretnénk megtenni, akkor ez az ablak a "Processor" legördülő menü "Display
Image..." (kép megjelenítése) menüpontjával hívható elő.

Nyissuk meg a "bukk_band1_7.tif" multispektrális műholdképet és nézzük meg, milyen lehetőségeink vannak a kép
minőségének befolyásolására!

A műholdkép megjelenítési  minőségének beállítására szolgáló ablakrész

A "Bits of color" legördülő listából kiválasztható, hogy hány bites színmegjelenítést kívánunk alkalmazni. A 8 bites

megjelenítés azt jelenti, hogy 28, azaz legfeljebb 256 színnel jelenik meg a kép, míg a 24 bites megjelenítés 224 (16 777
216) színárnyalat használatát teszi lehetővé. Vagyis ez utóbbit választva a kép színesebben fog megjelenni.

A "Strech" (Nyújtás) legördülő listából a kontraszt fokozására szolgáló hisztogram nyújtás és kiegyenlítés módját
választhatjuk ki:

A "Linear" (Egyenes) módszer a hisztogram nyújtás,
 
az "Equal Area" (Egyenlő terület) a hisztogram kiegyenlítése,
 
a "Gaussian" módszer olyan módon rendezi át a pixelértékeket, hogy a kép hisztogramja minél jobban kövesse a normál
eloszlás sűrűségfüggvényét, a Gauss-görbét.

A "Min-max" (Legkisebb-legnagyobb) legördülő lista elemei szintén a hisztogram megváltoztatására szolgálnak, amivel a
kontraszt befolyásolható:

Az "Entire Range" (Teljes értéktartomány) menüpontot választva a színskálát a pixelek értéktartományához igazítja.
 
A "Clip 2% of Tails" (2% levágás a végeiből) a hisztogram két végéről vág le 2%-ot, vagyis az általában kis számú
legkisebb és legnagyobb értékű cellákat (azok 2-2%-át) mintegy elhagyva széthúzza a hisztogramot a színskálán.
 
A "Clip 0% of Tails" menüpont értelemszerűen nem vágja le a hisztogram végeit.
 
A "User specified..." menüpontot választva lehetőségünk van a hisztogramból való levágás mértékét százalékos formában
megadnunk (ekkor minden színre vonatkozik), vagy konkrét értékeket beírva színenként beállítanunk.

A "Treat ’0’ as" (0 kezelése) legördülő listából kiválaszthatjuk, hogy a nulla értékű pixeleket a program adatként ("Data"),
illetve fekete ("Black") vagy fehér ("White") háttérként értelmezze.

A "Number of display levels" (Megjelenítési szintek száma) sorban a sávokon belüli adatmegjelenítés szintje (lásd
radiometriai felbontás) állítható át.

Kísérletezzünk bátran a beállításokkal!

Képrészlet kivágása

A feladat szerint nem a teljes műholdképet (a Bükk hegységet), hanem annak csak egy részletét (a Bükkalja Harsány és
Bükkaranyos közötti részét) kell kiértékelni, ezért célszerű azt az egészből kivágni.

Vágjuk ki a műholdképből az Ész. 47,97°–48° és Kh. 20,71°–20,8° közötti területet!

1. Nyissuk meg a multispektrális műholdképet (bukk_band1_7.tif)!
 

2. Mivel pontosan kívánunk kivágni, ne a műholdképen, egérkurzorral jelöljük ki a területet, hanem használjuk az "Edit"
(Szerkesztés) legördülő főmenü "Edit Selection Rectangle..." (Kijelölő négyzet szerkesztése) menüpontját!
 



3. A felbukkanó ablak "Units" (Mértékegységek) legördülő listájában jelöljük be a "Latidude-Longitude" (Földrajzi szélesség-
hosszúság) lehetőséget, majd a megfelelő helyekre írjuk be a koordinátákat! Az ablak bal alsó sarkában található "Preview"
(Előnézet) gombbal, még az ablak bezárása előtt, meg is jeleníthetjük a kijelölést. Az "OK" (Rendben) gombbal hagyjuk
jóvá a műveletet!

Kijelölés képkivágáshoz

4. A "Processor" legördülő főmenü "Reformat" (átalakítás) menüpontjának "Change Image File Format..." (Kép
fájlformátumának átalakítása) menüpontjával tudjuk a kijelölt képrészletet külön fájlba menteni. A felbukkanó (már ismert)
ablak "Area to Reformat" (Átalakítandó terület) ablakrészbe bekerültek a kijelölés koordinátái pixel sor- és oszlopszámmal
kifejezve. Így az ablakban beállítható további műveletek már csak a kép kijelölt területére (részletére) vonatkoznak. A
felkínált beállításokon nem kell változtatnunk, hiszen új fájlba akarjuk menteni ("Output file" legördülő lista) a képrészlet
minden csatornáját ("Channels" legördülő lista), és a "GeoTIFF" formátum is megfelelő (eddig is ebben dolgoztunk).

Az ablak beállításai képkivágáshoz



5. Az "OK" gombbal hagyjuk jóvá a beállításokat, ezután már csak a képrészlet elmentésének helyét és nevét kell
megadnunk, a szokásos módon. (A fájlnév legyen pl. "bukkalja1.tif")

 MULTISPEC - KÉPKIVÁGÁS

Kattintson a képre az animáció megnyitásához!

5. SPEKTRÁLIS TULAJDONSÁGOK MEGJELENÍTÉSE

Nem tartozik szorosan a feladathoz (a felszínhasználati térkép készítéséhez), de érdekes lehet a multispektrális kép
egészére vagy valamely részletére vonatkozó spektrális információk megjelenítése. Mint azt már tanultuk, és a csatornák
egymás mellé való kibontásakor láttuk is, a pixelértékek képsávonként különböz(het)nek. Hogy milyen mértékben, azt
többféleképen le tudjuk kérdezni, meg tudjuk jeleníteni: hisztogrammal és grafikonokkal.

Hisztogram készítése

1. Nyissuk meg a műholdképet (bukkalja1.tif)!

2. Válasszuk a "Processor" legördülő főmenü "Histogram image..." (Hisztogram) menüpontját! Új, a hisztogram beállítására
szolgáló ablak bukkan fel.
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A hisztogram beállítására szolgáló ablak

Az ablak első két sorra arról tájékoztat, hogy melyik képről készül a hisztogram, és jelenleg melyik a hozzárendelt
(alapértelmezett) statisztikai állomány.
 
A "Method" (Módszer) legördülő listából választhatjuk ki, hogy a hisztogram az alapértelmezett statisztikai fájl  alapján
("From default statistics file" sor), vagy új számításával ("Compute new histogram" sor), esetleg másik (már létező)
statisztikai fájlból ("Set default statistics..." sor) készüljön.
 
A "Channels" (Csatornák) legördülő listában beállíthatjuk, hogy minden csatorna ("All") vagy csak egy részük ("Subset...")
szerepeljen a hisztogramban.
 
A "List histogram summary" (Összegzés megjelenítése) jelölő választásával a hisztogramról rövid összegzés jelenik meg a
szöveges eredmények ablakban.
 
A "List histogram" (Hisztogram listázása) sor bejelölésével a teljes hisztogram lista elkészül. Az ablak többi beállítási
lehetősége csak akkor jelenik meg, ha ezt a lehetőséget (is) választjuk.
 
A "Format" (Formátum) legördülő listából választhatjuk ki, hogy az egyes pixelértékeket "hordozó" képpontok darabszámai
egymás alatt, oszlopban ("Columns") vagy egymás mellett, sorban ("Lines") jelenjenek meg.
 
Az "Include empty bins" sor bejelölésével a hisztogram listájának elején és végén a lehetséges legkisebb és legnagyobb
pixelérték is megjelenik, attól függetlenül, hogy van-e olyan képpont, mely rendelkezik azzal.
 
A "Write results to" (Eredmény írása) ablakrész "Text window" sorát bejelölve a hisztogram listája a szöveges eredmények
("Text Output") ablakban jelenik meg, a "Disk file" jelölőt választva, fájlban háttértárolóra (is) menthető.

3. Használjuk az ábrán látható beállításokat! Ekkor az "OK" gomb megnyomása után a hisztogram teljes listája és
hisztogramról rövid összegzés is megjelenik a szöveges eredmények ablakban.

A részletes lista első oszlopában a pixelértékek láthatók, az ezt követő oszlopokban pedig azoknak a pixeleknek a száma
csatornánként, melyek az adott értékkel rendelkeznek. A listát követő rövid összegző táblázatban a pixelértékek
csatornánkénti intervalluma ("Data Range" oszlop), átlaga ("Mean" oszlop), mediánja ("Median" oszlop) és szórása
("Standard Deviation" oszlop) olvasható.

Sajnos a Multispec jelen verziója grafikusan megjeleníteni nem tudja a hisztogramot, de a szöveges ablakból az értékek más
szoftverbe (pl. MS Excel-be) átmásolhatók, és a szokásos formában ábrázolhatók.



A közeli  infravörös (4-es)  csatorna hisztogramja MS Excel-lel  ábrázolva

Grafikonos megjelenítés

1. Jelöljünk ki a képen egy viszonylag kicsi, néhány pixelből álló területet!
 

2. Válasszuk a "Processor" legördülő főmenü "List Data..." (Adatok listázása) menüpontját! Új párbeszédablak bukkan fel:

A pixelértékek listázásának beállítására szolgáló párbeszédablak

Az "Image Area" (Képrészlet) jelölőnégyzet választása után tudjuk meghatározni, hogy a kép mely részének pixelértékeit
kívánjuk kilistázni és/vagy grafikusan ábrázolni. A "Selected Area" (Kijelölt terület) ablakrészben a képen kijelölt területünk
sor és oszlop koordinátái jelennek meg.



A "Channels" (Csatornák) legördülő listából határozhatjuk meg, hogy mely csatornák pixelértékeire vagyunk kíváncsiak.
A "List channels in:" (Csatornák elrendezése) legördülő listában beállíthatjuk, hogy a csatornánkénti pixelértékei
oszlopokban ("Rows" [sorok] – vagyis a csatornák sorszámai adják az első sort, és alájuk kerülnek a pixelértékek) vagy
sorokban ("Columns" [oszlopok] – vagyis a csatornák sorszámai alkotják az első oszlopot, és melléjük kerülnek a
pixelértékek) listázódjanak ki.
Az "Include line and column values" jelölő választásával az egyes pixelek sor és oszlop koordinátái is kiíródnak.
Az "Include latitude and longitude values" jelölő választásával a pixelek földrajzi koordinátái is kiíródnak.
A "Graph data values" (grafikon szerkesztése) jelölőnégyzetet feltétlenül jelöljük be, ez szolgál az adatok grafikus
megjelenítésére.
A "Write results to" (eredmény írása) ablakrész "Text window" sorát bejelölve a pixelértékek listája a szöveges eredmények
ablakban jelenik meg, a "Disk file" jelölőt választva, fájlban háttértárolóra (is) menthető.

3. Az "OK" gomb megnyomásával hagyjuk jóvá az ábrán látható beállításokat! Ekkor egy felbukkanó ablak arról tájékoztat,
hogy a grafikonra duplán kattintva a következő pixel adatainak ábrája jelenik meg, és ha le szeretnénk állítani az adatok
megjelenítését, használjuk a billentyűzet "Esc" gombját.

A kijelölt terület képpontjainak csatornánkénti értékei a szöveges eredmények ablakban lista, és egy új ablakban grafikusan
is megjelennek.

A 89. sor  113. oszlopában lévő pixel értékeinek grafikonja
A vízszintes tengelyen a csatornák (képsávok)  sorszámát,  a  függőlegesen a pixel értékét tudjuk leolvasni.

Más módszer grafikus adatmegjelenítésre:

1. Jelöljünk ki a képen egy homogén (egyszínű) területet!

2. Válasszuk a "Window" (ablak) legördülő főmenü "New Selection Graph" menüpontját!

Ekkor a kijelölés pixelértékeiről egy új "statisztikus" grafikon jelenik meg.



A kijelölt képrészlet  pixeleinek "statisztikus" grafikonja
A grafikon fejléce arról  tájékoztat,  hogy mettől meddig tart  a  kijelölés, melynek pixelértékeiből öt grafikon is készült: piros az
átlagértékekből, két  zöld a  szórásból és kettő kék a minimum és a maximum értékekből.  A vízszintes tengelyen a csatornák
(képsávok)  sorszámát,  a  függőlegesen a pixel értékét tudjuk leolvasni. A grafikonról  látható, hogy hiába próbáltunk meg homogén
területet kijelölni,  ez nem sikerült,  mivel  az átlag,  a  minimum és maximum grafikon nem esik  egybe.

 MULTISPEC - GRAFIKONOK

Kattintson a képre az animáció megnyitásához!

6. KIÉRTÉKELÉS, OSZTÁLYOZÁS

javascript:OpenF4()



Most már rendelkezésünkre áll a képrészlet, melynek segítségével – a feladat szerint – felszínborítottság térképet kell
készítenünk. Ezt megtehetjük a kép vizuális és/vagy digitális kiértékelésével. A vizuális kiértékelés során a kép teljes
területét átnézve magunk (kézzel) határoljuk le a különböző használatú és borítottságú felszínrészleteket, digitális
interpretáció esetén ezt részben vagy egészben matematikai, statisztikai eljárások segítségével tesszük meg. A
következőkben ez utóbbit ismerjük meg részletesebben.

Amit a magyar nevezéktanban egyszóval osztályozásnak nevezünk, az a MultiSpecben kétlépéses folyamat. Először a
valamilyen kritérium szerint hasonlónak tekintett pixelekből csoportokat képzünk (klaszterezés), majd e csoportok alapján
osztályokat hozunk létre, melyekbe minden osztályozandó képpontot besorolunk (osztályozás). A csoportképzés
(klaszterezés) történhet irányítatlan vagy irányított módon, ami az irányítatlan, ill. az irányított osztályozás alapját képezi.

Irányítatlan (más néven nem felügyelt, unsupervised) osztályozás

Irányítatlan osztályozás során a kiértékelést (osztályozást) teljes egészében matematikai statisztikai eljárásokra,
algoritmusokra bízzuk. A MultiSpecben erre két lehetőségünk van, egy ún. egylépéses (a programban "Single pass") és egy
ismétléses (iteratív) klaszterező módszer.

Egylépéses irányítatlan osztályozás

A csoport (klaszter) képzés elve és folyamata: A kép (vagy a kijelölt képrészlet) első sorának első képpontja (pontosabban
annak vektora a spektrális térben) lesz az első létrejövő klaszter közepe. A második pixel vagy a már meglévő klaszterbe
sorolódik, vagy egy újnak lesz a közepe. Ez az alapján dől el, hogy a két képpont értékének különbsége bármely csatornán
nagyobb-e, mint amennyit a felhasználó előzetesen engedélyezett (beállított). Ha igen, akkor a második képpont egy új
klaszter középpontja lesz. Az algoritmus hasonló módon minden pixel értékét minden csatornán összehasonlítja az adott
pixelhez (a spektrális térben) legközelebb eső klaszterközép pixelértékeivel, és ennek alapján a képpontot vagy a már létező
csoportba sorolja, vagy új klasztert hoz létre. (A klaszterek száma a csoportosítás előrehaladtával növekedhet, ezért, hogy a
soron következő pixelt ne minden, már létező klaszterközép értékével kelljen összehasonlítani, az algoritmus megkeresi a
hozzá legközelebb esőt, és csak annak értékeivel veti össze.) A csoportosítás végén azok a klaszterek, amelyekbe a
felhasználó által előzetesen engedélyezettnél kevesebb pixel került törlődnek.

A klaszterezés lépései:

1. Nyissuk meg az osztályozandó műholdképet (bukkalja.tif)
 

2. A "Processor" legördülő főmenüből válasszuk a "Cluster..." (csoportosítás) menüpontot!
 

3. A felbukkanó ("Set Cluster Specifications" [Csoportosítás beállításai]) ablak bal felső sarkában válasszuk a "Single Pass..."
(Egylépéses) algoritmus kapcsolóját!

Újabb ablak tűnik fel ("Set Single Pass Cluster Specifications" [egylépéses csoportosítás algoritmusának beállításai]),
melynek felső részében a klaszterek pixelszámban megadott minimális méretét ("Minimum cluster size"), és a
klasztereközepektől mért, ún. kritikus távolságot ("Critical distance 1 (first line)" és "Critical distance 2 (other lines)") állíthatjuk
be.

A kritikus távolság a fent említett legnagyobb engedélyezett csatornánkénti értékkülönbség a vizsgált képpont és a hozzá
legközelebb eső klaszterközép képpont között. Ha a két pixel értéke egy vagy több csatornán ennél nagyobb mértékben
különbözik egymástól (ennél "távolabb" van), akkor a képpont már egy új klasztert fog meghatározni. Az algoritmus két
kritikus távolsággal számol: a "Critical distance 1 (first line)" a kép első sorának képpontjaira, míg a "Critical distance 2 (other
lines)" az összes többi képpontra vonatkozik.

Az ablak alsó részében ("Determine clusters from" [Klaszterek meghatározása]) állítható be, hogy a klasztereket mely
képpontok alapján határozza meg az algoritmus. Ha van egy vagy több ún. tanító területünk, akkor az a "Training Area(s)"
(Tanító területek) kapcsolóval, míg a teljes kép (vagy kijelölt részlete) az "Image Area" (Képterület) kapcsolóval választható.



Az egylépéses ("Single Pass") algoritmus beállítási lehetőségei

4. Az "OK" gombbal hagyjuk jóvá a felkínált beállításokat! Ezzel visszatértünk az előző ablakhoz, amelyben további
beállításokra van lehetőségünk.

A "Set Cluster  Specifications" (csoportosítás beállításai) ablak

A Bal oldalon, a "Cluster Classification Map Area(s)" ablakrészben adhatjuk meg, hogy a klaszterek alapján a kép mely
részét kívánjuk osztályozni, mely részéből készüljön tematikus térkép:



A "No classification map" (ne legyen osztályozott térkép) kapcsolóval nem készül osztályozott térkép,
 
a "Training Area(s)" (Tanító terület[ek]) kapcsolóval a tanító terület(ek) pixelei, míg
 
az "Image Area" (Képrészlet) kapcsolóval a teljes kép vagy kijelölt része osztályozható.

A "Set Cluster  Specifications" (csoportosítás beállításai) ablak részlete

Ha az osztályozó térkép készítését választjuk (az utóbbi két lehetőség közül bármelyiket), akkor az ablak alján megjelenő
"Classification threshold" (Osztályozási küszöbérték) sorban meg kell adnunk azt az ún. küszöbértéket, mely alapján eldől,
hogy a képpontok besorolódnak-e valamely osztályba, vagy osztályozatlanok maradnak (lásd alább).

Az osztályozás elve és folyamata: Minden pixel abba az osztályba sorolódik, amelynek klaszterközepéhez legközelebb van a
spektrális térben. Azonban a képpont osztályozatlan marad, ha a klaszterközéptől mért euklideszi távolságának négyzete
nagyobb, mint a csatornák számának és az osztályozási küszöbérték négyzetének szorzata.

A "Channel" (Csatorna) legördülő listából választhatjuk ki, hogy a csoportosító algoritmus a képpontok mely csatornákon vett
értékeivel számoljon. Az alapértelmezett az összes ("All Available") csatorna. A "Subset..." (Részhalmaz) menüpontot
bejelölve válogathatunk a csatornák közül.

A "Symbols" (Szimbólumok) legördülő menüből választhatjuk ki, hogy milyen szimbólumkészlettel jelenjenek meg az
osztályok.

A "Cluster Stats" legördülő menüben határozhatjuk meg, hogy mi történjen az osztályozás statisztikájával:

Ne kerüljön elmentésre – "Do Not Save" (Nincs mentés) listapont.
 
Új projekt fájlba mentse – "To New Project" (Új projektbe) listapont.
 
Létező projekthez adja – "Add To Project" (Projekthez adás) listapont.

A jobb alsó ablakrészben ("Write Cluster Report/Map To:" [Csoportosítás eredményének/térképének kezelése]) állíthatjuk be,
hogy mi történjen a csoportosítás eredményével és térképével:

A szöveges eredmények ("Text Output") ablakban jelenjen meg – "Text Window" (Szöveges ablak) jelölőnégyzet.
 
Szöveges formában lemezre mentődjön – "Text Disk File" (Szöveges fájl  lemezre mentése) jelölőnégyzet.
 
Készüljön ún. maszk fájl, ami egy olyan tematikus állomány, amelyben az egyes pixelek helyén számok állnak, jelezve,
hogy az adott pixel melyik klaszterbe tartozik – "Cluster Mask File" (Klaszter maszk fájl) jelölőnégyzet.
 
Készüljön ún. fedvény réteg, amely az eredeti műholdkép fölé helyezve tematikus képként jeleníti meg a klaszterezés (és
osztályozás) eredményét – "Image Window Overlay" (Fedvény réteg) jelölőnégyzet. Ha ezt a jelölőt (is) választjuk, akkor
alatta új legördülő menü jelenik meg, amelyben meghatározhatjuk, hogy új fedvény réteg készüljön ("Add new overlay"
listapont) vagy már egy meglévő fedvény frissüljön ("Replace...") listapont.

5. Jelöljük be a jelölőnégyzeteket és kapcsolókat, valamint listapontokat a fenti ábrán látható módon, és az "OK" gombbal
indítsuk el az algoritmust.

(Mivel azt választottuk, hogy maszk fájl is készüljön, annak nevére és elmentésének helyére a program még rákérdez.)

Nézzük az eredményeket!



 

A szöveges eredmények ("Text Output") ablakban, a beállítások leírását követően találjuk a klaszterezés fontosabb
statisztikáit:

a létrehozott csoportok számát ("Number of total clusters") – jelen esetben 6;
 
a megmaradt csoportok számát, melyek (pixelszámban kifejezett) mérete elérte vagy meghaladta az előre beállítottat
("Number of final clusters") – jelen esetben 4;
 
az első táblázatban a klaszterek pixelszámban kifejezett méretét ("Pixels" oszlop), összpixelszámhoz viszonyított arányát
("%" oszlop), a hozzájuk tartozó képpontok által lefedett területet ("Area" oszlop) és pixeleik csatornánkénti értékeinek
számtani átlagát ("Channel Means" oszlopok);
 
a második táblázatban az egyes klaszterekbe tartozó pixelek csatornánkénti értékeinek szórását ("Channel Standard
Deviations").

A klaszterezés statisztikái

A műholdképet megjelenítő ablak is megváltozott: az azonos klaszterbe tartozó képpontok azonos színűek lettek. Maga a
műholdfelvétel nem módosult, amit látunk az csak a klaszterezés eredményéként létrejött tematikus fedvény, melyet a
szoftver az eredeti kép fölé helyezett. A fedvény(ek) az ikonsor utolsó, piros "O" (mint overlays = fedvények) gombjával
megjelenő menüből ki- és bekapcsolhatók.

Feltűnt egy új ablak is ("Project" ablak), melyet a későbbiekben részletesebben is megismerünk.

A csoportosítás eredményét ún. maszk fájl formájában el is mentettük. Most töltsük be ezt a fájlt (ha mentéskor nem
változtattuk meg a nevét, akkor ez a "bukkalja1_clMask.gis" fájl)! A betöltése a már megismert módon történik, azzal a
különbséggel, hogy a párbeszédablakban a "Fájltípus" legördülő listából válasszuk a "Thematic (*.gif, *.tif)" listapontot, mivel
ez már osztályozott, tematikus állomány.

A fájl kiválasztás után felbukkanó "Set Thematic Display Specifications" (Tematikus megjelenítés beállításai) ablakban a
tematikus kép megjelenítésének néhány jellemzőjét állíthatjuk be:

az "Area to Display" (megjelenítendő képrészlet) ablakban azt, hogy a teljes térkép, vagy csak egy részlete jelenjen-e meg,
 
a "Magnification" (Nagyítás) sorban a nagyítás mértékét,
 
a "Palette" (Színpaletta) legördülő listában a térkép színezését,
 
a "Display" (Megjelenítés) legördülő listában a megjelenítendő tartalmat,
 
a "Display Classes/Groups" legördülő listában a megjelenítendő osztályokat/csoportokat,
 
a "Background color..." (Háttérszín) gombbal a háttér színét,
 
a "Display legend" (Jelmagyarázat megjelenítése) jelölővel a jelmagyarázat megjelenítését.



A tematikus kép megjelenítésnek beállításár szolgáló ablak

Fogadjuk el a felkínált beállításokat, azokon módosítani a későbbiekben is lesz lehetőségünk!

A klaszterezés eredménye új ablakban, tematikus képként jelenik meg.

A klaszterezés eredményeként létrejött  tematikus kép

Az osztályok/csoportok azonosítására az ablak bal oldalán található jelmagyarázat szolgál. Most nincs nehéz dolgunk, hiszen
csak négy klaszterből áll a képünk, és a színek is jól elkülöníthetők. Azonban előfordulhat, hogy sokkal több osztály jelenik
meg a képen és/vagy az azokhoz tartozó pixelek is elszórtabban, egymással keveredve fordulnak elő, ami az egyes
csoportok azonosítását nehézkessé teszi. Ekkor szükség lehet az osztályokhoz tartozó színek megváltoztatására, amit a
jelmagyarázatban, az osztály neve előtti színes négyzetre duplán kattintva tehetünk meg. Átszínezés nélkül is
megkönnyíthetjük az egyes osztályok felismerését: az egérrel mutassunk rá az azonosítani kívánt osztály színére a
jelmagyarázatban, miközben a billentyűzet "Shift" gombját nyomva tartjuk, ekkor az egérmutató szemmé változik; most
nyomjuk meg az egér gombját (próbáljuk ki a "Shift" és a "Ctrl" billentyű egyidejű nyomvatartásával is)!

Nyílván a csoportok nevei (Cluster 1, Cluster 2, stb.) sem mondanak semmit. Ez nem meglepő, hiszen az algoritmus a



pixeleket értékeik "hasonlósága" alapján csoportosította, azt hogy ez miről hordoz információt, már a felhasználónak kell
tudnia. Vagyis a mi feladatunk, hogy a csoportokat/osztályokat más forrásból (pl. terepi felmérésből) származó ismereteink
alapján azonosítsuk. Ha ez megtörtént, akkor a jelmagyarázatban az osztályok nevére duplán kattintva azok átnevezhetők.

Vessük össze a tematikus képet az eredeti műholdképpel (nyissuk meg, ha esetleg már bezártuk volna)! Az a gyanúnk, hogy
a tematikus képen zöld színnel jelölt klaszter legvalószínűbben erdős terület, míg a pirossal és kékkel jelöltek művelt
területek és/vagy fátlan területek lehetnek; nevezzük el az egyes osztályokat!. Azonban az elkülönülésük nem egyértelmű.
Feltűnő az is, hogy a műholdképen ránézésre jól elhatárolható sötét színű területek sem kerültek önálló osztályba.
Finomítsuk az osztályozást! Futassuk le újra az algoritmust, de most a csoportok közötti kritikus távolságokat ("Critical
Distance 1" és "Critical distance 2") állítsuk kisebbre! Nyilvánvalóan több klasztert kapunk végeredményül, a tematikus kép
részletesebb lesz. Kísérletezzünk bátran, próbáljunk ki több értéket! Hogy végül melyik tematikus állományt fogadjuk el, függ
annak felhasználási céljától (és természetesen áttekinthetőségétől).

A részletesebb tematikus képek megjelenítésének generalizálására is a jelmagyarázatban van lehetőségünk: Nyissuk le a
jelmagyarázat tetején található legördülő listát és válasszuk a "Groups/Classes" (csoportok/osztályok") beállítást. Ekkor a megváltozott
jelmagyarázatban az egérrel elmozgatva lehetőségünk van az egyes osztályok elmozgatására, más csoportba sorolására.

A módosított tematikus térkép elmentésének legegyszerűbb módja, hogy bezárjuk és amikor a program rákérdez, a mentést választjuk.

 MULTISPEC - EGYLÉPÉSES IRÁNYÍTATLAN OSZTÁLYOZÁS

Kattintson a képre az animáció megnyitásához!

Iteratív irányítatlan osztályozás (ISODATA)

A szoftverben rendelkezésre álló ISODATA klaszterezés elvét lásd feljebb.

A klaszterezés lépései:

1. Nyissuk meg az osztályozandó műholdképet (bukkalja.tif)
 

2. A "Processor" legördülő főmenüből válasszuk a "Cluster..." (csoportosítás) menüpontot!
 

3. A felbukkanó ("Set Cluster Specifications" [Csoportosítás beállításai]) ablak bal felső sarkában válasszuk az "ISODATA"
algoritmus kapcsolóját!

A felbukkanó "Set ISODATA Cluster Specifications" (ISODATA klaszterezés beállításai) ablakban az algoritmus következő
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beállításait adhatjuk meg:

Az "Initialization Options" (kezdőérték beállítása) ablakrészben van lehetőségünk beállítani, hogy az algoritmus hogyan
határozza meg a kezdeti klaszterközepeket:
 

Az "Along first eigenvector" (első sajátvektor mentén) kapcsolót választva a szoftver főkomponens elemzést (PCA)
végez és a klaszterközepek értékeit az első (fő)komponensen (első sajátvektoron) egymástól egyenlő távolságokra
veszi fel.
 
A "Within eigenvector volume" (főkomponens térben) kapcsolót választva először ismét egy főkomponens elemzés
fut le, de a klaszterközepeket most az első három (fő)komponens által meghatározott térben, egymástól egyenlő
távolságra veszi fel az algoritmus.
 
A "Use single-pass cluster" (egylépéses klaszterezéssel) kapcsolóval először a fentiekben megismert egylépéses
klaszterezés fut le, melynek klaszterközepei lesznek az iteratív módszer kiinduló értékei.
 
Az "Include project class means" (projet osztályátlagainak beszámítása) jelölővel az esetlegesen megnyitott projekt
osztályainak számtani középértékei helyettesítik azokat a hozzájuk legközelebb eső klaszterközepeket, melyek
valamelyik főkomponens elemzést használó módszerrel lettek meghatározva. A jelölőnégyzet természetesen csak
akkor jelenik meg, ha van megnyitott és osztályokat tartalmazó projektünk.
 

Az ablak jobb felső részében ("Other options" [Egyéb beállítások] ablakrész):
 

A klaszterek számát ("Number clusters" [klaszterszám]) kell megadnunk, ha az előző beállításban az első ("Along
first eigenvector") vagy a második ("Within eigenvector volume") kapcsolót választottuk.
 
Az első és a második kritikus távolság ("Critical Distance 1" és "Critical Distance 2" állítható be, ha az előzőekben
a harmadik kapcsolót ("Use single-pass cluster") jelöltük be.
 
A "Convergence (%)" (Konvergencia) sorban meg kell adnunk azt az arányaiban kifejezett pixelmennyiséget, amely
ha két egymást követő iterációs lépés között már nem osztályozódik át, az algoritmus futása befejeződhet.
 
A "Minimum cluster size" (Legkisebb klaszterméret) sorban azt a legkisebb pixelszámot kell megadnunk, mellyel
egy klaszternek rendelkeznie kell. A csoportosítás lefutása után ugyanis azok a klaszterek, melyekben nincs meg a
minimális számú képpont, törlődnek.
 

Az ablak alsó részében ("Determine clusters from") állítható be, hogy a klasztereket mely képpontok alapján határozza meg
az algoritmus. Ha van egy vagy több ún. tanító területünk, akkor az a "Training Area(s)" (Tanító területek) kapcsolóval, míg
a teljes kép (vagy kijelölt részlete) az "Image Area" (Képterület) kapcsolóval választható.

Az ISODATA algoritmus beállítására szolgáló ablak



4. Mivel először az egylépéses ("Single pass") módszer négy klasztert hozott létre, határozzuk meg a klaszterszámot itt is
négyben, és alkalmazzuk az ábrán látható beállításokat, majd az "OK" gombbal hagyjuk jóvá azokat!

Ezzel visszatértünk az előző ablakhoz, melynek beállításait a "Single pass" módszer leírásánál már megismertük.

5. Alkalmazzuk ugyanazokat a beállításokat, mint a "Single pass" algoritmus esetében! (A maszk fájlt most más néven
mentsük el!)
 

6. Töltsük be az elkészült tematikus képet (a maszk fájlt) és hasonlítsuk össze az előző módszerrel készülttel (ha már
bezártuk, nyissuk meg azt is újra)!
 

7. Természetesen ezzel a módszerrel is tudunk részletesebben osztályozott képet készíteni: állítsuk az osztályok számát
("Number classes") nagyobbra, és futtassuk le újra az algoritmust!

 MULTISPEC - ITERATÍV IRÁNYÍTATLAN OSZTÁLYOZÁS

Kattintson a képre az animáció megnyitásához!

Irányított (felügyelt, supervised) osztályozás

Irányított osztályozás során a klaszterezést a felhasználó végzi el, vagyis valamilyen más forrásból (pl. terepi felmérésből)
származó ismeretei alapján kijelöli az azonos csoportokba tartozó képpontokat. Az így létrehozott klaszterek statisztikai
jellemzői alapján valamely, a szoftverben rendelkezésre álló matematikai statisztikai módszer osztályozza a műholdfelvételt
(vagy annak meghatározott részét).

Tételezzük fel, hogy egy munkatársunk kiment a területre, néhány helyen kiszállt a terepjáróból, rögzítette a koordinátáit és
feljegyezte, hogy milyen felszínborítást tapasztalt:

Koordináta (WGS 84) felszínborítás

47,976   20,754 szántó 1

47,977   20,765 szántó 2

47,995   20,731 szántó 1
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47,972   20,777 szántó 2

47,977   20,721 vízfelszín (víztározó)

47,975   20,726 erdő

47,997   20,736 erdő

47,987   20,739 rét-legelő

47,982   20,733 cserjés-bozótos

47,985   20,747 szőlő

Feladatunk ezen információk alapján elkészíteni a teljes terület felszínborítottság térképét.

1. Nyissuk meg a műholdfelvételt!
 

2. Válasszuk a "Processor" legördülő főmenü "Statistics..." (Statisztikák) menüpontját!

Egy párbeszéd ablak bukkan fel ("Set Project Options" [Projekt beállításai]), amit állítsunk be az alábbi ábrán látható
módon!

A projekt  beállításai ("Set Project Options") párbeszédablak

A beállítások magyarázata:

A bal felső legördülő listában meghatározhatjuk, hogy új projektet kívánunk-e kezdeni ("Project Commands" listapont) vagy
egy már megnyitva lévő projekt statisztikáit töröljük ("Clear Statistics..." listapont). Mivel még nincs létező és megnyitott
projektünk, a listában csak az első listapont jelenik meg.
 
A "Channels to Use" (Használt csatornák) legördülő listában beállíthatjuk, hogy mely csatornákat kívánjuk használni. Az
"All" (összes) listaponttal minden csatorna, míg a "Subset..." (Részhalmaz) listaponttal csak az általunk meghatározott
csatornák értékei alapján kerülnek kiszámításra a klaszterek statisztikái.
 
Az ablak jobb oldalán található jelölőnégyzetekkel állíthatjuk be azt, hogy mi jelenjen meg a képen: a tanító területek
("Training fields" jelölő), a teszt területek ("Test fields" jelölő), az osztályok nevei ("Show class names" jelölő), a mező
nevek ("Show field names" jelölő), a tanító és a teszt jelölés ("Show Train/Test label" jelölő). Ha a jelölőket nem pipáljuk
be, akkor a műholdképen kijelölt tanító és teszt területek számunkra nem lesznek láthatóak a képen, de a program
természetesen rögzíti azokat. Amíg nem szerzünk kellő jártasságot a szoftver kezelésében és az irányított osztályozásban,
jelöljük be a kapcsolókat, így a munkánkat folyamatosan nyomon tudjuk követni (kisebb a tévesztés valószínűsége).
Amennyiben tanító és teszt területeket is kijelölünk, célszerű lehet a legutolsó kapcsolót is bejelölni. Ekkor ugyanis a tanító
területekhez tartozó mezők nevei "n", a teszt területekhez tartozóké pedig "t" betűvel fog kezdődni, ezáltal egymástól is
megkülönböztethetők lesznek (az osztályneveik természetesen megegyezők lesznek).



 
A "Color" (Szín) legördülő listából kiválasztható, hogy a területek határa és a felíratok fehér ("White" listapont) vagy fekete
("Black" listapont) "színnel" jelenjenek-e meg. Ez a lista természetesen csak akkor látható, ha a tanító és/vagy teszt
területek megjelenítését választottuk.
 
Az ablak alján található két legördülő listában állíthatjuk be, hogy kívánunk-e már létező (és elmentett) tanító és/vagy teszt
területeket használni. A mostani feladatban nem használunk ilyen fájlokat, ezért hagyjuk a "None" (Nincs) beállítást
változatlanul! Egyébként a tanító területeket tartalmazó fájl  betöltéséhez válasszuk a "Training mask file", a teszt területek
tartalmazóéhoz pedig a "Teszt maszk file" legördülő "Select mask image..." (Maszk fájl  választása) listapontját!
 
Az ablak bal oldalán látható "Project Statistics Options..." (Projekt statisztikáinak beállítása) gombbal újabb párbeszédablak
nyitható meg, melyben a létrejövő projektünk néhány statisztikai beállítását módosíthatjuk Az alapbeállítások
megváltoztatására feladatunkban nem lesz szükség, de a teljesség kedvéért röviden áttekintjük a lehetőségeket:
 
Az első két kapcsolóval kiválaszthatjuk, hogy a későbbiekben létrehozott csoportok (klaszterek) átlaga és szórása ("Mean
and standard deviation" kapcsoló) vagy átlaga, szórása és kovarianciája ("Mean, standard deviation and covariance"
kapcsoló) is kiszámítódjon. Az első kapcsolót csak akkor érdemes választani, ha a számítógépünk teljesítménye nem teszi
lehetővé a kovariancia számítását is, a nélkül ugyanis néhány (később sorra kerülő) módszer nem használható – pl. a
"maximum likelihood" és az "ECHO" osztályozás, a "Feature Selection" eljárás.
 
A "Keep only class statistics in memory" (csak az osztályok statisztikáinak memóriában tartása) jelölőt bepipálva csak az
osztálystatisztikák, jelöletlenül hagyva az egyes osztályokhoz tartozó mezők statisztikái is a memóriában tárolódnak. (A
későbbiekben látni fogjuk, hogy egy-egy osztályhoz a műholdkép több részéről rendelhetünk tanító képpontokat, így egy
osztályt több mező is meghatározhat.) Amennyiben sok mezőt kívánunk kijelölni egy multi- vagy hiperspektrális képen,
célszerű a jelölőnégyzetet jelöletlenül hagyni, ugyanis ekkor a számítógép memóriáját kevésbé terheljük (kevésbé lassítjuk
a gépet). Azonban ekkor az osztályok statisztikáinak újraszámolása válik lassabbá, ha azokat a módosítanunk kell.
 
A "Set zero variance to:" (Nulla értékű variancia helyettesítése) sorban megadhatjuk, hogyha valamely osztály varianciája
nullának adódna, akkor a szoftver ehelyett milyen értékkel számoljon. (Erre akkor lehet szükség, ha olyan algoritmusokat is
futatni akarunk, melyek például a kovariancia mátrix inverzével is számolnak.)
 
A "Minimum log determinant offset allowed for valid matrix inversion:" sorban adhatjuk meg azt az értéket, mely alatt a
kovariancia mátrixot rosszul kondicionáltnak tekintjük (ha egy mátrix kondiciószáma nagy, vagyis rosszul kondicionált, akkor
nagy lehet a hiba). A sorhoz tartozó ablakba azt a kitevőértéket kell megadnunk, melyre tizet emelve megkapjuk a kívánt
küszöbértéket.
 
A "Use common covariance in leave-one-out covariance estimations" jelölővel állíthatjuk be, hogy az algoritmus a
közönséges kovariancia mátrixot használja az ún. "egy kihagyása" (leave-one-out) módszerrel történő kiértékelés során.

A projekt-statisztikák számításainak beállítására szolgáló ablak

3. Hagyjuk jóvá a beállításokat ("OK" gomb)!

Új ablak ("Project" ablak) bukkan fel, melyben a tanító (és teszt) területeket rögzíthetjük.
 

4. Egyelőre ne foglalkozzunk az ablakkal, hanem térjünk vissza a műholdképhez! Tegyük aktívvá, vagyis kattintsuk a
műholdkép ablakának fejlécére!



 
5. Állítsuk be a kép nézetét a munkához! Mivel földrajzi koordinátái alapján tudjuk a felvételen megkeresni az adott pontot,

ezért a tanult módon állítsuk be az ablak koordináta nézetét ("view" [nézet] legördülő főmenü "Coordinates View"
[Koordináta nézet] menüpontja), és az ablak tetején megjelenő legördülő listásból válasszuk a földrajzi koordináták ("Lat-
Long (Decimal)" [Szélesség-hosszúság tizedestörttel]) megjelenítését. A pontosabb munka érdekében nagyítsuk fel a képet
3-4-szeresére (nyomjuk meg a nagy hegyet ábrázoló ikont néhányszor)!
 

6. Jelöljük be a munkatársunk által készített táblázat alapján az első tanító területünket, a "szántó 1"-et! Ezt megtehetjük úgy
is, hogy a képen mozgatjuk az egérmutatót, miközben figyeljük a koordinátáit és próbáljuk a megadott helyet megtalálni.
Van azonban gyorsabb lehetőség is: nyomjuk meg az "Edit" ablak "Edit Selection..." (Kijelölés szerkesztése) gombját és a
megjelenő (korábban már ismertetett) párbeszédablakba írjuk be a koordinátákat (ne felejtsük el itt is beállítani a földrajzi
koordináta-rendszert)! A kijelölő téglalapot bal alsó és jobb felső sarkának koordinátáival kell megadni. A kezdő koordináták
legyenek a táblázatban megadottak, de annak érdekében, hogy a kijelölés számunkra is könnyen észrevehető legyen, a
jobb felső sarok koordinátáit 0,001-del nagyobbra állítsuk! Ha mindent jól  csináltunk, akkor a "Preview" (Előnézet) gomb
megnyomásával a kijelölés láthatóvá válik. Hagyjuk jóvá az "OK" gombbal!

Adott koordinátájú pont megkeresése kijelöléssel  (a  kijelölést helyét  sárga nyíl jelzi)

7. A tanító terület ezzel még nincs kész. A munkatársunk ugyanis csak egy pont koordinátáit adta meg, mely egybeesik a
létrejött kijelölés bal alsó sarkával, de ez alapján már látjuk, hogy mely táblát jelölte "szántó 1" néven. A tanító területet
vizuális interpretecióval határozhatjuk meg, vagyis jelöljünk ki az egérmutatóval egy olyan területet, melynek pixelértékei
hasonlóak az adott koordinátájú pixel értékeihez! Praktikusan: a színük minél hasonlóbb legyen. A kijelölés során
törekedjünk arra, hogy nagy területet határozzunk meg, lehetőleg a tábla belsejéből, a széleken ugyanis általában nagyobb
a pixelértékek varianciája. (Természetesen sokkal pontosabb eredményt érhetnénk el, ha a terepen határolnánk le a
mintaterületeket, de sajnos munkatársunk ehhez lusta volt, így marad ez a kevésbé pontos módszer.)
 

8. Ezután a "Project" ablak "Ad To List..." (Felvétel a listába) gombjával rögzítsük az osztályt! A gomb megnyomásával új
párbeszédablak tűnik fel, amit állítsunk be az ábrán látható módon!



A kijelölt tanító terület rögzítése

A "Class" (Osztály) legördülő listában adhatjuk meg, hogy új osztályt kívánunk létrehozni ("New" [új] listapont).
 
A következő sorba írhatjuk be az osztály azonosítóját, nevét ("Enter Class Name:" sor), ami alatt a szoftver kiírja, hogy
hány darab pixel tartozik az osztályba (mennyit jelöltünk ki).
 
A harmadik kitölthető sorba ("Enter Field Identifier:") a mező azonosítóját írhatjuk be. (Egy osztályhoz a kép különböző
területeiről több mezőt is rendelhetünk – lásd később.) Ez alatt a mezőhöz tartozó pixelek száma jelenik meg.
 
Az ablak alján lévő választó kapcsolókkal határozhatjuk meg, hogy a kijelölést tanító ("Training Field") vagy teszt ("Test
Field") területnek szánjuk.

9. Az "OK" gombbal hagyjuk jóvá a kitöltött ablakot! Ekkor a műholdképre kiíródik a kijelölés osztály és mező azonosítója és a
projekt ablakban is rögzítődik a tanító területünk.
 

10. Hasonló módon hozzuk létre a "szántó 2" tanító területet!
 

11. Munkatársunk listájában ezután ismét egy "szántó 1" terület következik, vagyis ehhez a területhasználathoz több
mintaterületet is felvett. Ezért mikor ezt a tanító területet rögzítjük (a rögzítésig a folyamat a megismertek szerint történhet),
nem új osztályt hozunk létre, hanem már meglévő osztályhoz rendelünk újabb mezőt. A párbeszédablakban értelemszerűen
válasszuk a legfelső ("Class" [osztály]) legördülő lista "szántó 1" sorát!

Mező hozzáadása meglévő osztályhoz



12. Hasonlóan járjunk el a soron következő újabb "szántó 2" területtel is!
 

13. A lista következő mintaterülete a vízfelület. Ezt is az ismert módon keressük meg! Ha megtaláltuk, azonnal látjuk, hogy
viszonylag kis terület, és a lista szerint nem is lesz több vízfelszín, tehát innen kell minél több pixelt kijelölni. Ezt azonban
téglalappal nem lehet hatékonyan megtenni. Jelöljük be a projekt ablakban található "Polygon Enter" (Sokszög kijelölése)
jelölőnégyzetet! Ekkor lehetőségünk lesz szabálytalan sokszög kijelölést "rajzolnunk", mellyel igazodhatunk a víztározó
alakjához. (A kijelölés szerkesztését duplaklikkel tudjuk befejezni.)
 

14. Jelöljük be és rögzítsük a többi mintaterületet is! Ügyeljünk arra, hogy a kijelölő téglalapot csak akkor tudjuk szerkeszteni,
ha a projekt ablak sokszög szerkesztése ("Polygon Enter") jelölője nincs bepipálva! A sokszög kijelölést legközelebb a
"cserjés-bozótos" területhez célszerű használni.

Az eredmény az alábbi ábrához lesz hasonló.

A kijelölt tanító területek

 MULTISPEC - TANÍTÓ TERÜLETEK

Kattintson a képre az animáció megnyitásához!



Hasznos lehet:

Adódhat olyan helyzet, hogy míg egyes mintaterületeket könnyen azonosítani tudunk és a műholdképen viszonylag pontosan
ki tudunk jelölni, addig mások sok gondot okoznak. Ez részben a "szemünktől" függ, attól, hogy milyen mértékben tudjuk
elkülöníteni egymástól a különböző színeket, ill. azok árnyalatait; részben a műholdkép megjelenítésétől (pl. nem elég
kontrasztos). Próbáljuk ki a következőt: anélkül, hogy az eddig elkészült munkánkat bezárnánk, nyissuk meg újra a
"bukkalja1.tif" műholdfelvételt, de most más színkompozit és/vagy képerősítési beállítást alkalmazzunk! Teljesen más
megjelenésű kép nyílik meg új ablakban, de a kijelölt tanító területek azon is ugyanúgy megjelenek. Ezután bármelyik képen
is hozunk létre újabb tanító (vagy teszt) területet, az a másikon is megjelenik. Ez teljesen természetes, hiszen a két ablakban
ugyanaz a műholdfelvétel látszik. Most azonban már eldönthetjük, hogy az eltérő területeket melyik megjelenítési módban
tudjuk pontosabban kijelölni.

1. Mivel a kisördög nem alszik (főleg a technika ördöge nem), mentsük el eddigi munkánkat! Projektet menteni a "File" (fájl)
legördülő főmenü "Save project" (project mentése) és "Save project As..." (project mentése másként) menüpontjával lehet.
 

2. Előfordulhat, hogy a tanító területek kijelölése közben hibát vétettünk. A leggyakoribb hibák: terület pontatlan kijelölése,
osztály nevének elírása, terület rossz osztályhoz társítása. Nézzük a javítási lehetőségeket:

Ha meg szeretnénk változtatni egy osztály nevét, kattintsunk a "Project" ablak ">Classes" (Osztályok) feliratú gombjára!
Ekkor megjelenik a létrehozott osztályaink listája. Jelöljük ki a módosítani kívántat, majd nyomjuk meg az "Edit Class
Name" (osztály nevének szerkesztése) gombot! Új ablak bukkan fel, melyben átírhatjuk (javíthatjuk) az osztály nevét.
 
Amennyiben valamelyik mező nevét kívánjuk módosítani, akkor először jelenítsük meg az osztályokat (">Classes" gomb),
majd jelöljük ki annak a nevét, melybe az adott mező tartozik, és nyomjuk meg a ">Fields" (Mezők) gombot (vagy
duplázzunk rá az osztály nevére)! Most az osztályhoz tartozó mezők nevei listázódnak ki. Jelöljük ki a módosítandó mezőt
és kattintsunk az "Edit Field Name..." gombra. A felbukkanó ablakban lehetőségünk van a mező nevének és típusának
(tanító/teszt) módosítására.
 
A tanító terület (mező) térbeliségének módosításához, jelenítsük meg az osztályok listáját (">Classes" gomb), majd a
megfelelő osztályon belül a mezők listáját (">Fields" gomb)! Ezután jelöljük ki a módosítandó mező nevét, és nyomjuk meg
a ">Coord." (Koordináták) gombot (vagy duplázzunk a mező nevére)! Most a mező koordinátái jelennek meg az ablakban.
Téglalap alakú mező esetén négy koordináta, melyek megmutatják, hogy a mező pixelsorokban és oszlopokban kifejezve
mettől meddig tart. Próbáljuk ki az "erdő" osztály egyik mezőjén! A "Project" ablak "Edit Coordinates..." (Koordináták
szerkesztése) gombjára kattintva a koordináták új ablakban nyílnak meg, ahol át is írhatók. Szabálytalan alakú mezőt
választva, annak sarokponti koordinátái íródnak ki, szintén sor- és oszlopszám szerint. Próbáljuk ki a "víz" osztály
mezőjével! Ha a mező valamely sarkát el akarjuk mozdítani, akkor jelöljük ki annak koordinátáit, majd nyomjuk meg az "Edit
Coordinates..." gombot. Ekkor azok új ablakban bukkannak fel, ahol átírhatók.
 
Ha egy tanító területet rossz osztályhoz társítottunk (pl. "erdőt" véletlenül a "szántó 1"-hez), lehetőségünk van azt az egyik
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osztályból kivágni és a másikba beilleszteni. Jelöljük ki az áthelyezendő mezőt, majd az "Edit" (szerkesztés) legördülő
főmenü "Cut Field" (mező kivágása) menüpontjával vágjuk ki! Ezután keressük ki a megfelelő osztályt, amihez tartozik,
jelenítsük meg az osztály mezőlistáját, és az "Edit" (szerkesztés) legördülő főmenü "Paste Field" (mező beillesztése)
menüpontjával illesszük be! A "Cut Field"/"Cut Class" menüpontokat törlésre is használhatjuk – ekkor a beillesztés
értelemszerűen elmarad.

3. Elkészültünk a tanító területekkel, melyek alapján most már osztályozhatjuk a műholdképet. Ehhez a "Processor" legördülő
főmenü "Classify..." (Osztályozás) menüpontját használjuk! A felbukkanó "Set Classification Specifications" (Osztályozás
beállításai) ablak rengeteg lehetőséget kínál. Ezek egy része attól függ (és attól függően is jelenik meg), hogy a
"Procedure" (eljárás) legördülő listából, a rendelkezésünkre álló osztályozási módszerek közül melyiket választjuk. (Most
csak az alapértelmezett "Maximum Likelihood" [Legnagyobb valószínűség] módszer használatát tekintjük át.)

Az osztályozás beállításaira szolgáló ablak

A "Channels:" (csatornák) legördülő listából kiválaszthatjuk, hogy az osztályozás során mely képsávok pixelértékeit vesszük
figyelembe: mindegyikét ("All" listapont) vagy csak egy részükét ("Subset..." listapont). Ha ez utóbbit választanánk, akkor
egy új ablakban határozhatnánk meg a számításba vett képsávok körét. Most az összes képsávot használni akarjuk, tehát
maradjon a beállítás "All"-on!
 
Az ez alatt látható "Target:" (cél) sor "Base Image" (alap kép) felirata arról tájékoztat, hogy az osztályozás arra a
műholdképünkre vonatkozik, melyen a tanító területeket is kijelöltük (ez a projekt alap műholdképe). Ha több azonos
jellemzőjű műholdképet is megnyitottunk volna, akkor itt egy legördülő listából kellene kiválasztanunk, hogy melyiket
osztályozzuk.
 
Az ablak jobb alsó sarkában, a "Class areas" (Osztályozandó területek) felirat alatti jelölő négyzetek bepipálásával
határozhatjuk meg, hogy az osztályozás a műholdfelvétel mely részére/részeire vonatkozzon: a tanító területekre ("Training
(resubstitution)" és "Training (leave-one-out)" jelölők) és/vagy a teszt területekre ("Test areas (holdout)" jelölő) és/vagy a
teljes műholdképre, ill. annak egy általunk megadott részletére ("Image selection" jelölő). Az első három lehetőséget
ellenőrzésre is használhatjuk, annak becslésére, hogy az osztályozás szempontjából mennyire jók a tanító területeink.
Lássuk, hogyan:

Jelöljük be a "Training (resubstitution)" és a "Training (leave-one-out)" sort, és vegyük le a kijelölést az "Image selection"
sorról! Ezzel azt választottuk, csak a tanító területeink pixelein fog lefutni az osztályozó algoritmus (a "maximum likelihood")
két különböző elven. Ez elsőre furcsán hangozhat, hiszen ezen területek pixeleire mi magunk mondtuk meg, hogy mely
osztályba tartoznak. Jogosan merülhet fel a kérdés, miért kell osztályozni azokat? Mint már volt róla szó, a tanító területek
pixeleinek statisztikai jellemzői alapján jönnek létre az osztályok, és az egyes pixelek abba az osztályba sorolódnak, melyhez
spektrális tulajdonságaik alapján "leghasonlóbbak". Előfordulhat, hogy a tanító terület néhány képpontja olyan mértékben
eltér "saját" csoportjának átlagától, hogy az osztályozás során már egy másik csoportba (osztályba) sorolódik, nem oda,
ahová mi gondoltuk. Nyílván arányaiban minél több képpont sorolódik át saját tanító területének osztályából egy másikba,



annál kevésbé megfelelő a tanító területünk. Ezt a kiértékelést két különböző ("resubstitution" és "leave-one-out")
módszerrel is el tudjuk végezni, melyek részletes ismertetésére nem térünk ki.

A többi beállítás módosítása nélkül futtassuk le az osztályozást ("OK" gomb)! Az eredmény a szöveges ablakban jelenik
meg táblázatok formájában.

A tanító területek kiértékelésének eredménye

Az első táblázat a "resubstitution", a második a "leave-one-out" módszerrel történő validáció (kiértékelés) eredményét
mutatja. Az első oszlopban az osztályok nevei ("Class Name"), a másodikban a sorszámuk ("Class Number"), a
harmadikban az osztály pontossága ("Accuracy), a negyedikben pedig az osztályt meghatározó tanító pixelek száma
("Number Samples") olvasható. Az ezt követő oszlopokban a pixelek osztályonként megoszlása látható. Nézzük a második
táblázatot: látható, hogy a "szántó 1" osztály (első sor) mind a 196 tanító pixele a "szántó 1" osztályba osztályozódott, az
osztályozás ebben a tekintetben 100%-os. Ugyanez igaz a többi osztályra is (vagyis mindegyik tanító pixelei a saját
osztályukba osztályozódtak), kivéve a "cserjés-bozótos" osztályt, melynek 24 tanító pixeléből 22 db a saját osztályába, 2 db
az "erdő" osztályba került. Ezért erre az osztályra a pontosság 91,7%. Vagyis a harmadik oszlopban olvasható pontosság
érték azt mutatja meg osztályonként, hogy az osztályozás után arányaiban hány pixel maradt a saját osztályában. Csakhogy
számítható egy másfajta pontossági érték is, ami az oszlopokban lévő osztályokra vonatkozik és az utolsó sorban látható
("Reliability Accuracy"). Ez azt mutatja meg, hogy egy-egy osztály mennyi, eredetileg nem oda tartozó pixellel bővült – az
"erdő" osztály plusz 2 pixelt kapott, ami arányaiban azt jelenti, hogy az osztály pontossága a bővülés tekintetében 97,8%
(ennyi az eredeti pixeleinek aránya). A tanító területek kijelölése ezek alapján megfelelőnek ítélhető, hiszen egyik osztályunk
sem "vesztett" sem "nyert" arányaiban túl sok képpontot. A saját osztályában maradó képpontok aránya pedig
összességében 99,6% ("Overall Class Performance" sor). Bár nincs rá konkrét szabály, de ha egy osztály képpontjainak
közel fele átosztályozódik (a függőleges oszlopban olvasható pontosság 50% körüli, vagy az alatti), akkor célszerű azt az
osztályt újra meghatározni.

Az is megfigyelhető, hogy a két kiértékelő módszer eltérő "érzékenységű", hiszen az első táblázatban mindenhol 100%-os
pontosságot látunk.

A kiértékelést teszt területek ("Test areas") segítségével is elvégezhettük volna. Ekkor a műholdképen a tanító területekhez
hasonlóan módon olyan pixeleket jelölünk ki, melyekről tudjuk, hogy milyen felszínborítást képviselnek, de nem mint tanító
("Training Field" kapcsoló), hanem mint teszt mezőket ("Test Fields" kapcsoló) rendeljük az egyes osztályokhoz. Ezek a
mezők az osztályok meghatározásában nem vesznek részt. Kizárólag arra szolgálnak, hogy pixeleiket (a most nem aktív
"Test areas (holdout)" kapcsoló segítségével) újraosztályozva megtudjuk, hogy hány százalékuk került másik osztályba.

Folytatva az osztályozást, hívjuk elő ismét az osztályozás beállításai ablakot ("Processor" legördülő főmenü "Classify..."



menüpontja). Vegyük ki a jelölést a tanító területek ("Traning (resubstitution)" és "Training (leave-one-out)" sor) elől, és
jelöljük be az "Image Selection" (képen való kijelölés) sort. Az ablak alján ekkor megjelenő (már ismerős) táblázatban
beállíthatjuk, hogy a műholdkép mely részét kívánjuk osztályozni. Ne változtassunk a beállításokon, az egész képet
osztályozni fogjuk!
 
Az ablak jobb felső sarkában látható "Classes:" (osztályok) legördülő lista segítségével állíthatjuk be, hogy mely osztályok
tanító területei alapján kívánunk osztályozni: "All" (mindegyik), vagy "Subset..." (egy részük) figyelembevételével. Hagyjuk a
beállítást "All"-on!
 
Ez alatt a "Class weights:" (osztályok súlyozása) legördülő listában kiválaszthatjuk, hogy a tanító területek osztályai egyenlő
("Equal" sor) vagy különböző ("Unequal...") súllyal vegyenek részt a számításban. Az utóbbi lehetőséget választva külön
ablakban adhatjuk meg az egyes osztályok súlyát. Hagyjuk a beállítást "Equal"-on, hiszen nincs ennek ellentmondó
információnk a területről!
 
A következő "Symbols: default set" sor arról tájékoztat, hogy az alapértelmezett szimbólumokkal fogják jelölni az
osztályokat.
 
A következő két jelölővel megadhatjuk, hogy az osztályozás eredménye hová és milyen formában kerüljön rögzítésre. A
"Disk file :" sort bejelölve adathordozóra menthetjük az eredményt egy legördülő listából kiválasztható adatformátumban. Az
"Image Window Overlay" lehetőséget megjelölve tematikus fedvény készül, mely az általunk meghatározott ("Palette"
[színezés] legördülő lista) megjelenítéssel kerül a műholdkép fölé.
 
A "Threshold results at" (küszöbérték) sort bejelölve meghatározhatjuk azt a küszöbértéket, amelyet ha az osztályozás
során a pixel nem ér el, akkor nem sorolódik be egyik létező osztályba sem (osztályozatlan marad). A küszöbértéket
közvetve, az ideális normál (Gauss) eloszláshoz viszonyított százalékos formában kell megadni. Vagyis lényegében azt
adjuk meg, hogy normál eloszlás esetén a pixelek hány százalékát hagynánk el.
 
A "Creat Probability Results File" sort bejelölve ún. valószínűségi fájl  is készül, ami azt mutatja meg, hogy az osztályozott
képpont mekkora valószínűséggel sorolódott az osztályába.
 
A "Results List Options..." (Eredménylista beállítása) gomb megnyomásával újabb ablak bukkan fel, melyben beállíthatjuk,
hogy milyen tételeket tartalmazzon a szöveges ablakban megjelenő összegzés az osztályozás eredményéről.

A szöveges eredménylistában megjelenő tételek beállítása
A "List Training Areas Used" és/vagy a "List Test Areas Used" sorokat
kijelölve az osztályozáshoz használt tanító és/vagy teszt  területek listája
jeleníthető meg.
A "List Training Classification Summaries" és/vagy a "List Test Areas
Summaries" sorral a  tanító és/vagy a teszt  területek osztályozásának
összegzése íratható ki.
A "List Training Area Performance Summary Table" és/vagy a "List Test
Area Performance Summary Table" sorral a  tanító területek mezőinek
"megfelelőségét" mutató táblázatok jeleníthetőek meg (természetesen csak
akkor, ha a főablakban is be vannak jelölve a megfelelő  lehetőségek –
lásd fent).
A "List Training Class Performance Summary Table" és/vagy a "List Test
Class Performance Summary Table" sorral a  tanító területek osztályainak
"megfelelőségét" mutató táblázatok jeleníthetőek meg (természetesen csak
akkor, ha a főablakban is be vannak jelölve a megfelelő  lehetőségek –



lásd fent).

Állítsuk be az osztályozás beállításaira szolgáló ablakot az alábbi ábrán látható módon, és indítsuk el az osztályozást!
Három kérdést fogunk kapni: az első felugró ablak arról érdeklődik, hogy frissítse-e a projektünk statisztikáit (igen), a
másodikban létrejövő tematikus eredményállomány nevét és elmentésének helyét kell megadni (adjuk meg), a harmadikban
pedig a valószínűségi fájl  nevét és elmentésének helyét kéri a szoftver (ezt is adjuk meg).

Az osztályozáshoz használt  beállítások
Maximum likelihood osztályozást fogunk használni  a  teljes műholdképre, melynek során az összes csatorna
pixelértékeit  felhasználjuk. Az osztályok meghatározásához az összes tanító terület  osztályát egyenlő súllyal
vesszük figyelembe.  Az eredményt lemezre mentjük és fedvényként a  műholdképen is megjelenítjük. A képpontok
adott  osztályba tartozásának valószínűségét  is kiszámíttatjuk és fájlban elmentjük.

4. Jelenítsük meg és értelmezzük az eredményfájlokat!

A tematikus fedvény azonnal megjelent a műholdkép ablakában. Az osztályok azonosítását megkönnyíti rajta, hogy a tanító
területek még mindig láthatóak.
 
Nyissuk meg (a tanult módon) az elmentett tematikus állományt, melynek értelmezését nagyban megkönnyíti, hogy ehhez
már jelmagyarázat is tartozik. A Műholdképről vegyük le a fedvényt, és nagyítsuk egyforma méretűre az eredeti
műholdfelvételt és a tematikus állományt. Hasonlítsuk össze a kettőt! Vizuális interpretációval is hasonló eredményre
jutottunk volna? A szántók esetében nagy valószínűséggel igen, talán még az erdőket is hasonlóan határoltuk volna le, de
a települések környékén, a szántók, erdők szélén bizonyára más eredményre jutunk. Ezek a területek (különösen a kertes
falusi települések) nagyon "vegyesek". Ez alatt azt kell érteni, hogy a pixelek értékei kis területen is nagyon szórhatnak. Így
ezeken a felszíneken a statisztikai módszerek "hátrányban" vannak az emberi aggyal szemben. Ezért a településeket
sokszor nem is osztályozzuk ily módon, hanem "kimaszkoljuk" (kitakarjuk a területüket, így az osztályozásból kimaradnak).
A falvak környéki kertes, vegyes művelésű területekre pedig célszerű lehet új osztályt létrehozni.



Az osztályozott  (felül) és az eredeti,  osztályozatlan (alul) műholdkép

Értékeljük az osztályozást objektívebben is! Nyissuk meg a valószínűségi állományt! Ha az alábbi ábrán látható
színpalettával jelenítjük meg, akkor a színek melegedése az osztályba tartozás valószínűségével arányos. Vagyis a
legpirosabb pixelek tartoznak legnagyobb valószínűséggel (90–100%) abba az osztályba, ahová végül is kerültek,
míg a kék pixelek esetében nagy a bizonytalanság, hogy vajon jól  osztályozódtak-e. Ez utóbbiak adott osztályba
tartozásának valószínűsége 1% alatti. Ha igazán helyesen jártunk volna el, akkor ezeket a pixeleket a küszöbérték
megadásával már nem is soroltattuk volna osztályba.

Az osztályozás valószínűségi  (probability) állománya

 MULTISPEC - IRÁNYÍTOTT OSZTÁLYOZÁS

Kattintson a képre az animáció megnyitásához!



5. Ezek után felmerül a kérdés, hogy az adott feltételek mellett lehet-e jobb eredményre jutni? Talán ha az
osztályozás előtt előfeldolgozzuk a műholdképet, például csökkentjük a képsávok számát, kiszűrve az osztályozás
szempontjából lényeges információt nem hordozó, zavaró adatokat. Próbáljuk meg! Alkalmazzunk főkomponens
elemzést (PCA-t)!

Először is zárjunk be minden tematikus és műholdképet megjelenítő ablakot, valamint a projektünket, csak a
szöveges ablak maradjon!
 
Nyissuk meg a műholdképet!
 
Keressük ki a "Processor" legördülő főmenü "Utilities" (Hasznos dolgok) almenüjének első, "Principal Component
Analysis..." (Főkomponens elemzés) menüpontját! Az alábbi ábrán látható ablak nyílik meg:
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A főkomponens elemzés paramétereinek beállítása ablak

Az ablak felső részén állíthatjuk be, hogy az elemzést a kép mely részének képpontjai alapján végezzük el
(a példában a teljes kép területén).
 
A "Channel:" (Csatorna) legördülő listával határozhatjuk meg, hogy mely csatornák pixelértékeit használja
az algoritmus (a példában az összes csatornáét [All]  listapont).
 
A "List eigenvectors" (sajátvektor megjelenítése) jelölőt bepipálva a szöveges eredmények ablakban az
egyes komponensek sajátértékei mellett a sajátvektorok is kiíródnak.
 
Az "Equalize variances  (correlation matrix)" sort választva az elemzés a korrelációs mátrix alapján fut le –
egyébként (a sort jelöletlenül hagyva) a kovariancia mátrix alapján számol az algoritmus.
 
A "Save eigenvalues/eigenvectors" (sajátértékek/sajátvektorok mentése) kapcsoló választásával a
főkomponens elemzés eredményeként kapott sajátértékek és sajátvektorok a memóriában tárolódnak. Erre
akkor van szükség, ha azokat a későbbiekben valamely más eljárás használni szeretné. Ezt a
jelölőnégyzetet pipáljuk be!
 
Az ablak jobb alsó sarkában ("Output results to" [eredmény kerüljön] ablakrész) két jelölőnégyzet
segítségével határozhatjuk meg, hogy a PCA eredménye a szöveges eredmények ablakba ("Text window"
jelölő) és/vagy lemezre ("Disk file") kerüljön.
 
A PCA paramétereit állítsuk be úgy, hogy az elemzés a kép minden pixelének minden képsávban vett
értékei alapján fusson le, a szöveges eredmények ablakban jelenjenek meg a sajátvektorok is, melyek a
memóriában is tárolódjanak! Ezután nyomjuk meg az "OK" gombot!

A szöveges eredmények ("Text Output") ablakban az alábbi ábrán látható táblázatok jelennek meg.



A PCA eredménye a szöveges eredmények ("Text Output") ablakban

Mindkét táblázat első ("Component") oszlopa a komponensek (transzformált képsávok) sorszámait
tartalmazza. Az első táblázat második oszlopában a sajátértékek ("Eigenvalue"), a harmadikban a
sajátértékek százalékos ("Percent") formában jelennek meg. A sajátértékek fejezik ki, hogy a komponensek a
pixelértékek összvarianciájának hányad részéért felelősek. Mint látható, az első két komponens mentén
adódik az összvariancia 97,2556%-a (89,8751+7,3805). Vagyis ha a spektrális teret erre a két képsávra (1. és
2. komponens) csökkentjük, akkor az információveszteség kevesebb, mint 3% lesz. Azt, hogy hogyan tudjuk
ezt a két komponenst ("új képsávot") a meglévő képsávjainkból előállítani, a második táblázatban látjuk, mely
a komponensek sajátvektorait ("eigenvectors") tartalmazza. Az első komponens kiszámításához a táblázat
első sorában lévő értékekkel kell a megfelelő (lásd a táblázat oszlopainak fejlécében) képsávokat
megszorozni, majd a szorzatokat összeadni (0,16631*első képsáv + 0,2344*második képsáv +
0,42871*harmadik képsáv - 0.09674*negyedik képsáv + 0.58578* ötödik képsáv +  0.14530 *hatodik képsáv
+ 0.59997 * hetedik képsáv). A második (és nyílván a többi) komponens kiszámítása hasonló elven történik.
Szerencsére a számításokat nem kell magunk elvégeznünk, hiszen a PCA eredményét, így ezt az ún.
transzformációs mátrixot is, a memóriában eltároltattuk, hogy a következő lépésekben fel tudjuk használni.

Válasszuk a "Processor" legördülő főmenü "Reformat" (átalakítás) almenüjének "Change Image File
Format..." (fájlformátum megváltoztatása) menüpontját. A menüpont és az általa felbukkanó ablak már
ismerős, a külön fájlban tárolt képsávok egyesítése során is ezt használtuk. Az ablakban lévő
alapbeállításokon ne változtassunk, de jelöljük be az ablak bal oldalán található "Transform Data..." (adatok
átalakítása) sort! Ezzel új ablak bukkan fel (melyről részben már szintén volt szó).
 
A főkomponensek sajátvektoraival való képtranszformációhoz kapcsoljuk be a "New Channels from PC
Eigenvectors" (új képsávok számítása főkomponensek sajátvektorai alapján) kapcsolót! A sor melletti
legördülő listából a felkínált "All" (összes) pont helyett válasszuk a "Subset.." (rész) listapontot, és állítsuk
be, hogy csak az első két komponenst kívánjuk használni. Ez alatt két sor tájékoztat arról, hogy az
optimális adattárolás és megjelenítés érdekében legalább hány bites számábrázolásra lesz szükségünk.
Hagyjuk jóvá a beállításokat ("OK" gomb)!



A képsáv(ok)  transzformációjának beállítására szolgáló ablak

Visszatértünk az előző ablakhoz, ahol is ne felejtsük el a számábrázolást ("Data value type" legördülő lista)
16 bitesre állítani! A többi beállítás nyugodtan maradhat az alapértelmezett. Az "OK" gomb megnyomása
után már csak a transzformált műholdkép nevét (legyen pl. "bukkalja1_pca.tif") és elmentésének helyét
kell megadnunk.
 
Nyissuk meg a tanító területeinket tartalmazó projekt fájlt ("File" legördülő főmenü "Open Project..."
menüpont). Mivel a projekthez társított ún. alap (base) műholdkép (melyen a tanító területeket is kijelöltük)
már nyitva van, ezért a tanító területek azonnal meg is jelennek rajta.
 
Nyissuk meg a transzformált műholdképet ("bukkalja1_pca.tif) is! Ezen a képen nem jelennek meg a
tanító területek, hiszen nem ez az alap kép – ezért még nem is tudnánk osztályozni. A "Project" legördülő
főmenü "Change Base Image File..." (alap képfájl cseréje) menüpontjával rendeljük a képet a projekthez!
Most már megjelennek rajta a tanító területek mezői.
 
Az eredeti műholdképhez hasonlóan (hasonló módon és hasonló beállításokkal) osztályozzuk a
transzformált képet!
 
Jelenítsük meg az eredeti és a transzformált kép osztályozott és valószínűségi állományait! Hasonlítsuk
össze azokat!



Az eredeti (felül) és a PCA-val transzformált  kép (alul) osztályozásának "valószínűségi" állománya

Legszembetűnőbb az osztályba sorolások valószínűségét mutató fájlok különbsége. A transzformált kép
osztályozásakor jóval kevesebb pixel került nagyon alacsony valószínűséggel valamely osztályba, és
átlagosan is nagyobb az osztályba sorolás valószínűsége. Ez nem azt jelenti, hogy a transzformált kép
osztályozása jobban sikerült volna, "mindössze" azt, hogy az osztályba sorolás megbízhatóbb. Az osztályozás
"jósága" (valósághűsége) azonban több tényezőtől függ: pl. az osztályok megfelelő megválasztásától, a tanító
területek helyes kijelölésétől stb.

 MULTISPEC - FŐKOMPONENS ELEMZÉS

Kattintson a képre az animáció megnyitásához!



6. Mint azt a "Műholdfelvételek kiértékelésének elméleti alapjai" c. fejezetben is említettük, a tanító területek
és az általuk meghatározott osztályok alapján is csökkenthető a képsávok száma. Két módszert említettünk
részletesebben: a DAFE-t és a DBFE-t. Mindkettő (egyebek mellett) a MultiSpecben is rendelkezésre áll.
Használatuk logikája megegyezik a PCA használatával, apróbb eltérésekkel.

Nyissuk meg (vagy ha az előzőekben használtuk, akkor hagyjuk nyitva) a projekt fájlt, melyhez az eredeti
műholdképet rendeljük, mint alap képet!
 
Válasszuk a "Processor" legördülő főmenü "Feature Extraction..." menüpontját.
 
A felbukkanó ablak második ("Feature Extraction") legördülő listájából választhatjuk ki egyebek mellett a
DAFE-t ("Discriminant Analysis" [diszkriinancia elemzés] listapont) vagy a DBFE-t ("Decision Boundary"
[döntési határ] listapont).
 
Az ablak alján található ("List Transformation Matrix") jelölő bejelölésével a sajátvektorokat tartalmazó, ún.
transzformációs mátrix a szöveges eredmények ablakban is megjelenik. Az ablak számos beállítása
("Channels", "Classes", "Class Weights") hasonlóan "működik", mint más ablakokban már megismertük. A
többi menüpontról és beállításról, mivel az eljárások, módszerek ismertetése meghaladja a tananyag
kereteit, most nem esik szó.
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A DBFE beállítása

Az "OK" gomb megnyomása után az eredmények táblázatos formában a szöveges eredmények ablakban
is megjelennek. Elemzésük a PCA esetében megismert módon történik. Határozzuk meg a használni
kívánt új képsíkok számát!
 
A transzformáció ismét a "Processor" legördülő főmenü "Reformat" (átalakítás), "Change Image File
Format..." (fájlformátum cseréje) menüpontjával történik. Most azonban a "Transform Data..." (adatok
átalakítása) jelölő kipipálásával felbukkanó ablak második kapcsolója "New Channels from FE
Eigenvectors" (új képsávok számítása feature extraction sajátvektorai alapján) lesz. Válasszuk ezt a
kapcsolót, melynek beállításai a "PC Eigenvectors"-éval megegyező lehetőségeket kínálják. Végezzük el a
beállításokat és transzformáljuk a képet!
 
A transzformált kép osztályozása és az osztályozás értékelése a korábban megismertek szerint történjen!

A megismert, spektrális dimenziókat (képsávok számát) csökkentő eljárások közül a DAFE és a DBFE az irányított
osztályozás, míg a PCA az irányított és az irányítatlan osztályozás során egyaránt használható.

7. Az osztályozás során felmerülhetett a kérdés, hogy munkatársunk vajon miért különböztetett meg kétféle
szántót ("szántó 1" és "szántó 2"). Mivel a kolléga rendes nyári szabadságát tölti a világ másik felén,
megkérdezni sem tudjuk tőle. Persze kimehetnénk terepre és megnézhetnénk magunk is (ez lenne a
legjobb megoldás), de erre nincs időnk, mert a főnök már türelmetlenül várja a területhasználati térképet.
Próbáljuk meg kikövetkeztetni! Valószínűleg a termesztett növényekben lehetett különbség, vagy talán az
egyikről már learatták a termést (kopár) a másikat még növényzet borítja. Ennek eldöntésére használjuk a
"normalizált növényzeti mutatót" (NDVI)!

Nyissuk meg (ha esetleg már bezártuk volna) az eredeti műholdképet (bukkalja1.tif)!
 
Válasszuk ismét a "Processor" legördülő főmenü "Reformat" (átalakítás) almenüjének "Change Image File
Format..." (Fájl formátumának cseréje) menüpontját! A megjelenő beállítások ablakban pipáljuk be a
"Transform Data..." (adatok átalakítása) sort, és a felugró, már ismerős ablak lehetőségei közül most a
"New Channel from General Algebric Transformátion" (új csatorna számítása elemi algebrai műveletekkel)
kapcsolót jelöljük meg!

Új sor jelenik meg az ablakban, mely elemi matematikai műveleteket tartalmaz. A kis ablakocskákba
konstansokat és a csatornák sorszámait írva, új képsávot számíthatunk a meglévők felhasználásával.



Az algebrai művelet  szerkesztése
A C4 és a C3 a képsávokat jelentik. A "C" (Channel[csatorna])  jelöli, hogy a mögötte lévő szám egy
képsáv (csatorna) sorszámát jelenti,  és nem mint  konstans érték szerepel  a  képletben. A csatornák
előtti  konstans ("1.0") szorzótényező.

Az alapértelmezett lehetőség, mely szerint a négyes (a képletben C4) és a hármas (a képletben C3)
csatorna különbségét osztjuk a két csatorna összegével, éppen az NDVI. Emlékeztetőül az NDVI

számítása: , ahol NIR (Near Infra Red) a közeli infravörös, az IR (Infra Red) a

vörös hullámhossztartományban készült képsávot jelenti. Ez a Landsat műholdfelvételek esetében
éppen a 4-es és a 3-as képsáv (mi is ebben a sorrendben rétegeltük össze a képsávokat).

Az "OK" gomb megnyomásával hagyjuk jóvá a képletet! Ezzel visszatértünk az előző ablakhoz,
melynek beállításait már korábban megismertük. Itt is el kell végeznünk egy fontos beállítást.
Emlékezzünk vissza, hogy mit tanultunk az NDVI értékéről (vagy csak nézzük meg a képletet)! A
számított pixelértékek várhatóan tizedes törtek lesznek (igen kicsi az esélye, hogy egy képpont
értéke egész számnak adódjon). Ezért a "Data value type:" ([pixel]érték típusa) sorban a képpontok
értékeinek számábrázolása nem maradhat egész ("integer")! Ekkor ugyanis a pixelértékek
kerekítve tárolódnának el, ami esetünkben azt jelenti, hogy csak 1, 0 vagy -1 (ez utóbbi is csak
előjeles [signed] számábrázolás esetén) lehetne egy-egy képpont értéke. Ennek elkerülése
érdekében válasszuk a legördülő listából a "32 bit Real" (32 bites valós) számábrázolást!
 
Az "OK" gomb megnyomása után már csak a fájl  nevét (legyen pl. "bukkalja1_ndvi.tif") és
elmentésének helyét kell megadnunk.
 
Nyissuk meg a képet! Mivel csak egy képsávból áll,  a színkompozit megjelenítésnek nincs értelme.
 
Jelenítsük meg rajta a tanító területeinket! Nyissuk meg a projektet, majd társítsuk hozzá az NDVI
képet! Ehhez a képnek aktívnak kell lennie (kattintsunk a képet megjelenítő ablak fejlécére)!
Válasszuk a "Project" legördülő főmenü "Add As Associated Image" (kép társítása) menüpontját! A
tanító területeink azonnal megjelennek a képen.

Az NDVI kép a tanító területekkel

Most már jobban látszik a különbség a kétféle szántóterület között: a "szántó 1" sötétebb, a "szántó 2"
világosabb. Mit jelent ez pixelértékekben? Jelenítsük meg a már megismert módon a tanító területek
pixelértékeit!

Válasszuk a "Processor" legördülő főmenü "List Data..." (adatok listája) menüpontját! Ismerős
párbeszédablak bukkan fel, néhány új beállítással kiegészülve (köszönhetően a tanító



területeknek).
 
A "Classes" (osztályok) jelölő és a hozzá tartozó legördülő lista lehetővé teszi, hogy beállítsuk,
hogy az osztályokhoz tartozó tanító területek pixeleinek értékeire vagyunk kíváncsiak, azon belül is
("Subset..." listapont) csak a "szántó 1" és a "szántó 2"-ére.

A "szántó1" és a "szántó2" osztály tanító területeire eső pixelértékek lekérdezésének beállítása

Végezzük el, és az "OK" gombbal hagyjuk jóvá az ábrán látható beállításokat!

A szöveges eredmények ablakban hosszú lista jelenik meg, melynek első oszlopában az osztályok
sorszáma, a másodikban a mezők azonosítója, a harmadikban pedig a pixelértékek olvashatók.
Végiggörgetve a listát jól látható, hogy az 1-es osztályba ("szántó 1") tartozó pixelek értéke jórészt -
0,3–(-0,2) között van, míg a 2-esbe ("szántó 2") tartozóké 0-tól csak néhány századdal tér el.
Emlékezzünk vissza a tanultakra: minél alacsonyabb az NDVI értéke, annál gyérebb a növényzet. A
viszonylag nagy (abszolút értékű) negatív értékek a növényzet csaknem teljes hiányát jelzik a "szántó
1" területeken. Mivel az eredeti műholdfelvétel augusztus 20-án készült, valószínűleg betakarítás utáni
állapotot rögzít. A "szántó 2" területek alacsony NDVI értéke is csak gyér borítottságot valószínűsít – itt
talán már a másodvetés sarjad.

Olvassuk le a legvilágosabb területek értékeit is!

Ezzel a rövid feladattal természetesen nem merítettük ki a műholdképelemzésben (és a szoftverben)
rejlő lehetőségeket, de remélhetőleg elegendő alapismeretet nyújtottunk a téma további (akár önálló)
tanulmányozásához, a műholdképkiértékelő szoftverekkel való eredményesebb munkához.
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