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ANOTĀCIJA
Pašlaik pasaulē ir izstrādātas tehnoloģijas, kas ļauj iegūt ģeotelpisko informāciju, veicot
zemes virsmas skenēšanu no lidaparātiem un satelītiem. Skenējamie objekti var būt pat vesela
valsts kopumā. Promocijas darba aktualitāte ir saistīta ar to, ka pietrūkst inženiertehnisko
risinājumu, lai skenēto datu kopu varētu pielietot topogrāfisko objektu automātiskai
atpazīšanai.
Darba mērķis ir izstrādāt metodoloģiju, ar kuras palīdzību var automātiski atpazīt
topogrāfiskos objektus (būvju aprises, zemes virsmas veidus u.c.) lāzerskenēšanas (LiDAR)
datos vai ortofoto attēlos ar augstu izšķirtspēju.
Lai sasniegtu mērķi, tika izpildīti šādi zinātniski pētnieciskie uzdevumi:
1) tika izstrādāta metodoloģija, ar kuras palīdzību ir iespējams atpazīt objektus reālos dabas
apstākļos (natural images). Autors doto metodoloģiju nosauca par “Enerģijas
samazināšanas pieeju” (ESP), ņemot vērā tās darba principu (skat. 5.nodaļu);
2) tika izstrādāta metode, ar kuras palīdzību var atpazīt zemes virsmas veidus, pielietojot
ortofoto attēlus. Metode tiek balstīta uz ESP metodoloģiju (skat. 7.nodaļu);
3) tika izstrādāta metode, ar kuras palīdzību var atpazīt būves lāzerskenēšanas punktu
mākonī. Metode arī atbilst ESP metodoloģijai (skat. 8.nodaļu);
4) matemātiski un eksperimentāli tika noteikts minimālais punktu blīvums, ar kādu jāveic
zemes virsmas lāzerskenēšana, lai atpazītu būves lāzerskenēšanas punktu mākonī (skat.
6.nodaļu);
5) sadarbībā ar Rīgas Tehnisko universitāti tika izstrādāts augstas veiktspējas risinājums, ar
kura palīdzību var operatīvi apstrādāt visas Latvijas teritorijas lāzerskenēšanas datus
relatīvi īsā laika posmā. Risinājumā tika izmantota autora piedāvātā metode būvju
atpazīšanai (skat. 6.nodaļu).
Promocijas darbs sastāv no astoņām nodaļām.
1.nodaļā „Ģeotelpas analītika” tiek aprakstīts autora izstrādātais inženiertehniskais
risinājums un pētījuma darba joma – ģeotelpas analītika. Pētījums tika veikts, ievērojot VZD
saimnieciskās darbības īpatnības, lai gala rezultāts būtu pēc iespējas optimāls un efektīvs
VZD vajadzībām.
2.nodaļā „Tālizpētes tehnoloģijas” tiek pētītas dažādas tālizpētes tehnoloģijas un
skenēšanas veidu īpatnības, lai izvēlētos optimālāko ģeoobjektu skenēšanas variantu un
izstrādātu efektīvu atpazīšanas sistēmu.
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3.nodaļā „Ģeotelpisko datu formāti” tiek analizēti uzņemtās ģeotelpas informācijas
kodēšanas formāti, lai saglabātu tālizpētes datus, tādi kā ortofoto, satelīta attēli,
lāzerskenēšanas punktu mākonis. Papildus tiek aprakstīts vektorformāts, kas tiek praktiski
pielietots ģeogrāfisko informācijas sistēmu analītiskajos uzdevumos.
4.nodaļā „Šķautņu meklēšanas algoritmi un attēlu izvēle būvju atpazīšanai” tiek
salīdzināti lāzerskenēšanas dati ar ortofoto attēliem, lai izvēlētos labāko variantu būvju
atpazīšanas uzdevumam.
5.nodaļā „Enerģijas samazināšanas pieeja” detalizēti tiek aprakstīta autora izstrādātā
ESP metodoloģija objektu atpazīšanai reālos dabas apstākļos uzņemtajos attēlos.
6.nodaļā „Ģeotelpisko objektu atpazīšanas precizitātes novērtēšanas metodes” tiek
analizētas metodes pareizai atpazīšanas precizitātes novērtēšanai.
7.nodaļā „Zemes virsmas veidu atpazīšana ortofoto attēlos” tiek aprakstīta autora
izstrādātā metode, ar kuras palīdzību var automātiski atpazīt zemes virsmas veidus ortofoto
attēlos. Nodaļā ietverta arī zemes virsmu veidu raksturīgo īpašību analīze un pētījumu
rezultāti metodes uzlabošanai.
8.nodaļā „Būvju atpazīšana lāzerskenēšanas punktu mākonī” tiek aprakstīta autora
izstrādātā metode būvju atpazīšanas uzdevumiem lāzerskenēšanas punktu mākonī un veikta
matemātiskā un eksperimentālā analīze, kas nosaka minimālo punktu blīvumu, ar kādu ir
nepieciešams izpildīt lāzerskenēšanu, lai atpazītu būves. Īpaša vērība tiek veltīta augstās
veiktspējas skaitļošanas risinājumam, kas ļauj operatīvi pielietot izstrādāto metodi relatīvi īsā
laika periodā.
Darbs tika izstrādāts pēc Valsts zemes dienesta pieprasījuma RTA un VZD sadarbības
programmas ietvaros.
Atslēgvārdi:

augstas veiktspējas skaitļošanas risinājums, kadastra datu aktualizācija,

lāzerskenēšanas punktu blīvums, matemātiskais modelis, topogrāfisko objektu atpazīšanas
metodoloģija
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ABSTRACT
The modern technologies open new possibilities in land administration and environment
monitoring fields providing fast and global geodata collection using aerial vehicles and
satellites. But there is the need of engineer technical solution to automatically recognize
geoobjects in remote sensing data.
The goal of thesis is to develop the methodology, which can be applied to automatically
recognize topographic objects like buildings and land cover using aerial laser scanning data or
the ortoimages of high resolution.
The completed scientific tasks to achieve the goal:


The author has developed the methodology, which can be applied to recognize objects
in natural images. The methodology is called by “Energy minimization approach”
(EMA), according to the main principle used by it.



The author has developed the method, which can be applied to recognize the manmade structures using laser scanning data. The method is based on EMA methodology.



The author has developed the method, which can be applied to recognize the land
cover using ortoimages. The method is based on on EMA methodology.



The mathematical and experimental analysis of minimal laser scanning point density
to recognize the building is completed.



There is developed the high performance computing solution, which provides the
possibility to process laser scanning data of the territory of Latvia in relatively short
time. This solution is developed under the collaboration program with Riga Technical
University.

The doctoral thesis has eight chapters:
1st chapter “Geospatial intelligence” describes the developed solution and the field of
research. The research has been done considering the requirement specifics of State Land
Service of Republic of Latvia to provide the optimal and effective solution.
2nd chapter “Remote sensing” analyzes different remote sensing technologies and their
features to select the optimal scanning method for study case.
3rd chapter “Geospatial data formats” provides the analysis of different geospatial
information coding formats to record remote sensing data like ortofoto, satellite images, laser
scanning data. The vector data are described too, which are widely used by geographical
information systems.
5

4th chapter “Edge detection algorithms and optimal image type for building
recognition” describes the results of the comparison of the ortoimages with laser scanning
data using edge detection algorithms to select the better option for building recognition.
5th chapter “Energy minimization approach” describes the author developed
methodology to recognize objects in natural images.
6th chapter “Accuracy assessment of geospatial objects recognition” analyzes the
methods used to evaluate the recognition quality.
7th chapter “Ortoimages and land cover recognition” describes the author developed
method, which can be applied to recognize land cover using ortoimages. The analysis of
geoobject features and possibilities to improve the developed method are described.
8th chapter “LiDAR and building recognition” describes the author developed method,
which can be applied to recognize the man-made structures using laser scanning data. The
mathematical and experimental analysis of the minimal laser scanning point density is
described too. The chapter is closed by the description of developed high performance
solution.
The doctoral thesis is developed under the collaboration programme of Rezekne Academy
of Technologies and State Land Service of Republic of Latvia.

Keywords: cadastral data actualization, high performance computing, LiDAR point
density, mathematical model, topographical object recognition methodology
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DEFINĪCIJAS
Enerģija

Skaitliskā vērtība, kas tiek aprēķināta. saskaitot kopā matemātiskā
grafa plūsmas, kas atdala divus segmentus. Praktiski tā tiek
izmantota min-cut/max-flow algoritmos, lai izvēlētos labāko
segmentācijas variantu

Promocijas darba autora izstrādātās metodoloģijas nosaukums
Enerģijas
samazināšanas pieeja
Kappa koeficients

Skaitliskā vērtība, kas tiek iegūta ar speciālu statistisko metodi, kas
tiek pielietota, lai novērtētu zemes virsmas objektu atpazīšanas
metodes precizitāti

Kļūdu matrica

Tabula, kas vienlaicīgi parāda vairākus klasifikācijas rezultātu
parametrus. Tiek pielietota, lai attēlotu precizitāti atpazīšanas
metodei, kas apstrādā vairākas klases

Metode

Noteiktu paņēmienu kopums, lai sasniegtu konkrētu mērķi

Metodoloģija

Konceptuāls modelis, kā sasniegt konkrētu mērķi, kurš atšķirībā no
metodes nedod konkrētu risinājumu

Punktu blīvums

Reģistrētais lāzera atstarojumu punktu skaits sektorā ar mērogu –
viens kvadrātmetrs

Punktu mākonis

Digitāls zemes virsmas 3D modelis, kas iegūts lāzerskenēšanas
procesā. Vizuāli 3D modelis izskatās kā XYZ punktu kopa, kur katrs
punkts atbilst reģistrētai lāzera atstarojuma ģeotelpas vietai

Ortofoto

Aerofotogrāfijas, kas tika ortogonāli projicētas uz zemes virsmu,
veidojot perpendikulāru skatu uz to

9

IEVADS
Ekonomiskā kontrole ir neatdalāma no cilvēka dzīves veida kontroles, jo, kontrolējot
līdzekļus, nevar nekontrolēt to pielietošanas mērķus.
Frīdrihs Hajeks

Paredzēt – nozīmē pārvaldīt.
Blēzs Paskāls

Cilvēce savas dzīves gaitā pastāvīgi izmanto dabas resursus un pārveido savu dzīves vidi
atbilstoši savām garīgajām un fiziskajām vajadzībām. Bet dažkārt tāda labklājības meklēšana
vai alkatīga dabas resursu izmantošana izraisa negatīvas sekas nākotnē, no kurām cieš gan
daba, gan pats cilvēks. Černobiļas un Fukušimas I atomelektrostaciju (AES) katastrofas 1986.
un 2011.gadā ir labi piemēri tam, kā cilvēka izdevīguma un labuma ieceres pārvērtās par
traģēdiju, kad uz vieniem svariem tika likta lētā un tik nepieciešamā elektroenerģija mūsdienu
vajadzībām, bet uz otriem – risks un dārgā cena, kuru samaksāja cilvēks. Var minēt arī citus
piemērus, kad cilvēku saimnieciskā darbība nelabvēlīgi ietekmē dabu un veselību: klimata
pārmaiņas, ūdenstilpju eitrofikācija, bīstamu ķīmisku vielu uzkrāšanās dzīvajos organismos,
atkritumu daudzuma palielināšanās, ainavu un biotopu izmaiņas [4]. Tāpēc tik svarīgi
kontrolēt un regulēt visu cilvēkdarbību, lai cilvēks pats neiznīcinātu sevi, dabu un neradītu
negatīvas sekas sabiedrībai.
Lai veicinātu dabas resursu izmantošanas efektivitāti un kontroli, ir ieviesti un tiek realizēti
dažādi likumdošanas, administratīvie un ekonomiskie instrumenti. Ražošanu un patēriņu
ietekmē (koriģējot vai stingri regulējot) starptautiskās saistības un nacionālā likumdošana
(piem., nodokļi, licences, labākās pieejamās tehnoloģijas), kā arī tirgus nosacījumi un tādi
brīvprātīgie pasākumi kā vides pārvaldības sistēmu ieviešana, preču un produktu sertifikācija
un ekomarķēšana. Kā vienu no ietekmīgajiem līdzekļiem mērķu sasniegšanai jāatzīmē arī
sabiedrības informēšana un izglītošana [4].
Runājot par dabas resursiem, dabas resursus parasti asociē ar tādiem objektiem kā nafta,
ogles vai zivju krājumi – viss, kas tieši tiek patērēts un pārstrādāts tautsaimniecībā. Tomēr,
izņemot atjaunojamos un neatjaunojamos resursus, tiek izdalīta vēl trešā kategorija – zemes
lietošana jeb racionāla zemes platības izmantošana [4]. Neskatoties, ka tikai 43% no Zemes
sauszemes ir apdzīvoti [97], no kuriem 3% ir urbanizēti [106], [112] un 40% – tiek izmantoti
lauksaimniecībai [95], derīgu un pievilcīgu zemju cilvēkdarbībai nav tik daudz, jo 33%
sauszemes ir tuksneši [75], 20% – kalni, 20% – sniegs un ledus [77]. Pat gadījumā, ja zemes
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segums ir pievilcīgs no pirmā skata, to ne vienmēr var pielietot nepieciešamajām vajadzībām.
Piemēram, jau senie romieši pielietoja augseku, lai palielinātu ražu un saglabātu
lauksaimniecības zemju ražīgumu [72], [90], [99]. Jo tīrums vēl nav pietiekama īpašība
bagātai ražai, jāievēro, cik auglīga ir zeme un cik labvēlīgs klimats ir noteiktā teritorijā. Ja
izpilda visus nosacījumus, pievilcīgu zemju atliek ļoti maz, un vienīgā iespēja apmierināt
cilvēces vajadzības ir efektīvi izmantot šos eksistējošos resursus, kas tiek panākts, dziļāk un
skrupulozāk pārzinot dabas procesus, saites un projektējot detalizētākus un ilglaicīgus zemes
lietošanas plānus. Lai panāktu šo mērķi, tiek uzkrāts un analizēts arvien lielāks datu apjoms.
Zeme tiek definēta kā zemes virsmas platība kopā ar ūdeni, augsni, klintīm, minerāliem un
ogļūdeņražiem zem vai uz tās un gaiss virs tās. Tā ietver visas lietas, kas ir saistītas ar
noteiktu zemes virsmas rajonu vai punktu, ieskaitot rajonus, kurus sedz ūdens, ieskaitot jūru.
Tā ir tradicionāla zemes definīcija, ko noformulēja prof. Džo Hensens (Jo Henssen) 1995.g.
[86].
Saskaņā ar minēto vajadzību ilglaicīgi prognozēt zemes lietošanas procesu un regulēt
tautsaimniecību, pielietojot likumdošanu, administratīvos un ekonomiskos līdzekļus, katrs
zemes gabals manto ne tikai fizikāli ķīmiskās īpašības (dabiskais stāvoklis), bet arī tiesiskās
īpašības. Ievērojot šādu attīstības tendenci, FIG (International Federation of Surveyors)
pārformulēja Hensena definīciju šādi [86]:
Zemes objekts ir zemes gabals, kura kontūru iekšpusē ir homogēni apstākļi. Šos apstākļus
parasti nosaka likums. Katra sabiedrība rada noteikumus tās locekļu līdzāspastāvēšanai. Šie
noteikumi, parasti likumu formā, nosaka, kā sabiedrība sapratīs parādības tajā apvidū, kurā
tā dzīvo. Tāpat tiek noteikti sabiedrības locekļu pienākumi un tiesības. Šos pienākumus
vairumā gadījumu nosaka, ierobežojot indivīdu brīvību.
Tādas iestādes, kuras savāc un uztur informāciju par zemes objektiem, sauc par kadastriem.
Saskaņā ar FIG pētīšanas darba grupas prognozēm nākotnes kadastrs parādīs pilnīgu zemes
juridisko situāciju, ieskaitot publiskās tiesības un ierobežojumus, kad vienā pieprasījumā
ieinteresētie cilvēki un institūcijas var iegūt pilnīgu dokumentāciju par noteikta zemes gabala
situāciju [86].
1992.gadā Latvijā, pamatojoties uz likumu “Par Valsts zemes dienestu”, tika izveidota jauna
valsts institūcija ar nosaukumu Latvijas Republikas Valsts zemes dienests (turpmāk – VZD),
kura pārziņā ir zemes kā nacionālās bagātības izmantošana un aizsardzība [1], [9]. VZD ir
kadastra informācijas sistēmas turētājs un pārzinis, kurš nodrošina datu iegūšanu par valsts
teritorijā esošajiem nekustamajiem īpašumiem [6] jeb zemes objektiem saskaņā ar FIG
11

definīciju.
No 1999.gada līdz 2003.gadam pēc valsts pasūtījuma VZD veica masveida ēku apsekošanu,
lai iegūtu minimāla apjoma datus par visām ēkām un nodrošinātu kadastrālo vērtēšanu.
Rezultātā kadastra informācijas sistēmā tika reģistrēta informācija par 572 tūkst. ēkām.
2006.gadā, stājoties spēkā Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumam, Latvijā tika mainīta
kadastrālās vērtēšanas sistēma un uzsākta regulāra nekustamo īpašumu kadastrālo vērtību
aktualizācija. Nākamajos gados nekustamā īpašuma vērtēšanas modeļi tika pastāvīgi uzlaboti.
Pēc atkārtotajiem uzlabojumiem 2012.gadā tika konstatēts, ka turpmākā vērtēšanas modeļu
pilnveidošana iespējama tikai tad, ja tiek iegūti un uzturēti aktuālā stāvoklī jauni īpašumu
raksturojošie dati. Kas būtu iespējams, tikai apgūstot jaunāko tehnoloģiju iespējas, piemēram,
tālizpētes tehnoloģijas (remote sensing) [5].
Tālizpētes tehnoloģijas ļauj savākt informāciju par objektiem bez fiziskā kontakta ar tiem.
Tomēr tālizpētes tehnoloģijas nedod kādu attēlu interpretāciju prognozes vai statistikas veidā,
tās tikai piegādā attēlus ar pašreizējo ģeotelpisko situāciju, kuru vēl nepieciešams dešifrēt,
pirms to pielietot ģeotelpiskajā analīzē un veidot īslaicīgas vai ilglaicīgas prognozes.
Noskenētu datu dešifrēšana paredz sarežģītus un laikietilpīgus aprēķinus, lai atpazītu
ģeotelpisko objektu, nosakot katram objektam tā ģeotelpisko kontūru (zemes gabalu jeb
atrašanas vietu) un piešķirot semantiskās īpašības, piemēram, klasi. Kad ģeotelpiskie objekti
tiek atpazīti, sākas pēcapstrādes process – dati tiek konvertēti un saglabāti formātā, kuru
atbalsta ģeogrāfiskās informācijas sistēmas. Rezultātā noskenētā ģeotelpiskā informācija iziet
veselu tehnisko procesu, lai tā būtu pielietojama biznesa vajadzībām. Kopā ar informācijas
apjomu, kas aptver veselu valsts teritoriju, tālizpētes datu automātiskā dešifrēšana veido
iespaidīgu zinātnisko un inženiertehnisko izaicinājumu, jo datus nepieciešams apstrādāt ne
tikai ar atbilstošu kvalitāti, bet arī savlaicīgi, lai šie dati nepazaudētu savu aktualitāti. Ar mērķi
atrisināt tik sarežģītu un vērienīgu darbu 2013.gadā starp Rēzeknes Augstskolu (no 2016.gada
– Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, turpmāk – RTA) un VZD tika noslēgts sadarbības līgums
ģeoinformācijas jomā [10] (skat. 1.pielikumu).
Šis promocijas darbs tika izstrādāts kā viens no pētījumu virzieniem, kas noteikti RTA un
VZD sadarbības procesā (skat. 1.pielikumu).
Pašlaik pasaulē ir izstrādātas tehnoloģijas, kas ļauj iegūt ģeotelpisko informāciju, veicot
zemes virsmas skenēšanu no lidaparātiem un satelītiem. Skenējamie objekti var būt pat vesela
valsts kopumā. Taču pietrūkst inženiertehnisko risinājumu, lai skenēto datu kopu varētu
pielietot topogrāfisko objektu automātiskai atpazīšanai.
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Problēmas nostādne: pašlaik pasaulē ir izstrādātas tehnoloģijas, kas ļauj iegūt ģeotelpisko
informāciju, veicot zemes virsmas skenēšanu no lidaparātiem un satelītiem. Skenējamie
objekti var būt pat vesela valsts kopumā. Taču pietrūkst inženiertehnisko risinājumu, lai
skenēto datu kopu varētu pielietot topogrāfisko objektu automātiskai atpazīšanai un apstrādei.
Hipotēze: izstrādājot topogrāfisko objektu atpazīšanas metodoloģiju, ir iespējams realizēt
inženiertehnisko risinājumu periodiskai kadastra datu automatizētai aktualizācijai valsts
mērogā relatīvi īsā laika periodā.
Pētījuma objekts: kadastra datu aktualizācija.
Pētījuma priekšmets: topogrāfisko objektu atpazīšanas metodoloģija kā pamatfaktors, lai
izstrādātu inženiertehnisko risinājumu kadastra datu automatizētai aktualizācijai.
Darba mērķis ir izstrādāt metodoloģiju, ar kuras palīdzību var automātiski atpazīt
topogrāfiskos objektus (būvju kontūras, zemes virsmas veidus u.c.) lāzerskenēšanas datos vai
ortofoto attēlos ar augstu izšķirtspēju.
Lai sasniegtu mērķi, tika nodefinēti šādi uzdevumi:


izstrādāt metodoloģiju, kā atpazīt objektus reālos apstākļos uzņemtajā attēlā;



pielāgot metodoloģiju būvju atpazīšanai, izmantojot lāzerskenēšanas datus;



izstrādāt zemes virsmas atpazīšanas metodi uz realizētās metodoloģijas bāzes;



novērtēt minimāli nepieciešamo lāzerskenēšanas blīvumu būvju atpazīšanai;



izstrādāt augstās veiktspējas risinājumu būvju atpazīšanai.

Pētījuma pasūtītājs: Valsts Zemes dienests (skat. 1.pielikumu).
Pētījuma metodes:


Aprakstošā jeb monogrāfiskā:
Literatūras analīze, lai izpētītu tālizpētes tehnoloģijas iespējas un eksistējošus
risinājumus topogrāfisko objektu atpazīšanai.



Salīdzinošā jeb komparatīvā:
Eksistējošu

risinājumu analīze un jaunās topogrāfisko objektu

atpazīšanas

metodoloģijas sintezē.


Kvantitatīvā:
Metodoloģijas eksperimentāla pārbaude, realizējot divas topogrāfisko objektu
atpazīšanas metodes.
Kappa koeficients un kopējās precizitātes koeficients, lai novērtētu izstrādāto metožu
precizitāti.



Modelēšana un imitācija
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Matemātiskā modeļa realizācija, lai novērtētu minimāli nepieciešamo lāzerskenēšanas
punktu blīvumu būvju atpazīšanai;
Matemātiskā modeļa eksperimentāla pārbaude.
Risinājums un rezultāti
Izstrādātā metodoloģija tika eksperimentāli pārbaudīta, realizējot divas topogrāfisko objektu
atpazīšanas metodes:
 būvju atpazīšanas metodi lāzerskenēšanas punktu mākonī;
 zemes virsmas veidu atpazīšanu ortofoto attēlos.
Metožu atpazīšanas precizitāte tika novērtēta, pielietojot kļūdu matricu.
Pārbaudot zemes virsmu atpazīšanas metodi, tika konstatēts, ka risinājums strādā ar 76%
precizitāti pēc Kappa koeficienta un kopējo 83% precizitāti. Izanalizējot metodes vājākos
punktus, tika noteikts, ka metode potenciāli var darboties ar 93% precizitāti pēc Kappa
koeficienta.
Pārbaudot būvju atpazīšanas metodi, tika konstatēts, ka risinājumam ir 76% precizitāte pēc
Kappa koeficienta, pielietojot pārklāšanas metodi ar manuāli atpazītajiem datiem un saskaitot
sakritušos pikseļus. Kopējā precizitāte tika iegūta 98 procentos, un būves tika atpazītas ar
83% precizitāti.
Vēlāk risinājumu neatkarīgi novērtēja Latvijas Lauksaimniecības universitātes eksperti,
veicot apsekošanu dabā. Pēc ekspertu atzinuma risinājums parādīja šādus rezultātus:


91% atrasto un atpazīto objektu skaits sakrīt ar reģistrētājiem kadastra objektiem;



9% veido neatrasto, bet kadastrā eksistējošo reģistrēto objektu skaits;



kļūdaini identificēto objektu skaits ir apmēram 8%;



sistēmas atpazīto jaunbūvēto objektu procents – 78%.

Būvju atpazīšanas metode tika aprobēta augstas veiktspējas skaitļošanas risinājumā
(programmatūras prototips), kuru iespējams praktiski izmantot būvju kadastra datu
aktualizācijai no LiDAR datiem pilnīgi automātiskā režīmā, apstrādājot visas Latvijas
teritorijas LiDAR datus apmēram piecu stundu laikā, ko, veicot ar vienu datoru, būtu
iespējams izpildīt tikai 179 dienu laikā.
Matemātiskās analīzes rezultātā tika izteikta formula, ar kuras palīdzību ir iespējams
aprēķināt minimālo zemes virsmas vienību, ar kādu nepieciešams veikt lāzerskenēšanu, lai
atpazītu būvi. Formula tika eksperimentāli pārbaudīta, izmantojot izstrādāto būvju atpazīšanas
metodi un autora izstrādāto punktu blīvuma samazināšanas rīku, kā arī noteikts
rekomendējams punktu skaits uz zemes vienību – [3; 5] punkti.
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Visi izvirzītie uzdevumi tika izpildīti, ar ko tika sasniegts pētījuma mērķis. Izvirzītā
hipotēze tika pārbaudīta un pierādīta. Iegūtie rezultāti tika nodemonstrēti pētījuma pasūtītājam
un tika saņemta atsauksme (skat. 3.pielikumu).
Novitāte un pētījuma rezultātu praktiskā pielietošana
Autors izstrādāja metodoloģiju ar nosaukumu „Enerģijas samazināšanas pieeja” (ESP).
Metodoloģija apraksta konceptuālo modeli no septiņiem posmiem, kā atpazīt objektu reālos
apstākļos uzņemtajos attēlos. Tā ietver visu attēla apstrādes tehnisko procesu, sākot no attēla
uztveršanas veida līdz rezultātu sagatavošanai lietišķām vajadzībām. To var izmantot ne tikai
topogrāfisko objektu atpazīšanai, bet arī citiem uzdevumiem. Tomēr promocijas darbs tika
koncentrēts tikai uz topogrāfisko objektu atpazīšanu, kas ir saistīts ar sadarbības partnera
(VZD) lietišķajām interesēm.
Lai eksperimentāli pārbaudītu ESP metodoloģiju, uz tās pamata tika realizētas divas objektu
atpazīšanas metodes:


būvju atpazīšanas metode lāzerskenēšanas punktu mākonī;



zemes virsmas veidu atpazīšana ortofoto attēlos.

Būvju atpazīšanas metode tika aprobēta kā augstas veiktspējas skaitļošanas risinājums
(programmatūras prototips), kas praktiski demonstrē metodoloģijas un metodes darbību.
Risinājums ļauj ātri identificēt konkrētas vietas ar izmaiņām, savākt statistisko informāciju
par izmaiņām, koordinēt apsekošanas darbus un operēt ar aktuālo informāciju, samazinot
izdevumus, palielinot darba lietderības koeficientu un uzlabojot darba kvalitāti, aizvietojot
dārgu masveidīgu lauku apsekošanu.
Saskaņā ar pētījuma pasūtīja pieprasījumu autors izstrādāja matemātisko modeli, ar kura
palīdzību var novērtēt minimāli nepieciešamo lāzerskenēšanas punktu blīvumu būvju
atpazīšanai, sastādot rekomendācijas un izsakot matemātisko formulu. Ievērojot, ka punktu
blīvums ir pamatfaktors, kas ietekmē lāzerskenēšanas cenu, izstrādātā formula un
rekomendācijas ļauj precīzāk izvēlēties nepieciešamo punktu blīvumu.
Promocijas darba novitāte ir ESP metodoloģija un matemātiskais modelis lāzerskenēšanas
punktu blīvuma novērtēšanai būvju atpazīšanai.
Abstrakts darba izstrādes process
Izstrādātā darba joma ir ģeotelpas analītika (ģeotelpisko procesu un ģeotelpas stāvokļa
analīze). Tās pamatā ir tālizpētes tehnoloģijas un ģeogrāfiskās informācijas tehnoloģijas
(ĢIS). Ja tālizpētes tehnoloģijas ir primārais informācijas avots, tad ĢIS – galvenais analītikas
darba rīks. Pirmajā solī autors iepazinās ar darba sfēru (skat. 1.attēlu).
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Tā kā eksistē liela topogrāfisko objektu daudzveidība, darbs tika ierobežots līdz četrām
interesējošajām klasēm, kuras tika sakārtotas pēc pieprasījuma prioritātes un svarīguma:
 būves;
 zemes virsmas veidi:
◦ tīrumi;
◦ meži;
◦ ūdens objekti.
Abas kategorijas tika nolemts pētīt paralēli (skat. 1.attēlu):
1) būvju atpazīšana lāzerskenēšanas datos;
2) zemes virsmu atpazīšana ortofoto attēlos.
Pētīšanas rezultātā tika radīta ESP metodoloģija, kurā tika apkopota informācija no abiem
pētīšanas virzieniem un vēlāk tika izmantota jaunu metožu radīšanai katram virzienam
atsevišķi. Abu virzienu gadījumos tika izmantota viena īpašība atpazīšanai, tāpēc autors veica
papildus pētījumu, izanalizējot Mahalonobisa metriku, kas potenciāli ļauj apvienot dažādas
īpašības ar dažādām vērtību telpām un uzlabot izstrādātās metodes, papildinot objektu līdzības
novērtēšanu ar papildparametriem (skat. 1.attēlu).

1.attēls. Pētījuma attīstīšanas procesa diagramma
Detalizēts darba izstrādes procesa apraksts
Pirmajā posmā bija paredzēts iepazīties ar lāzerskenēšanas un ortofoto datu formātiem,
īpašībām un pieejamajiem metadatiem, kuri var tikt pielietoti atpazīšanas mērķiem (skat.
2.attēlu).
Otrajā posmā tika analizēti datu paraugi un noteikts problēmu kopums, kas jāatrisina, lai
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atrastu un atpazītu objektus reālos apstākļos uzņemtajos attēlos (skat. 2.attēlu). Tas savukārt
noteica algoritmu un metožu izvēli turpmākajam pētījumam (skat. 2.attēlu). Rezultātā tika
radīta ESP metodoloģija, kurā tika integrēta savāktā un apkopotā informācija par dabīgā attēla
trokšņiem un problēmām, un algoritmu grupas, lai nofiltrētu trokšņus un atrisinātu dabīgo
attēlu apgrūtinātās atpazīšanas problēmas (skat. 2.attēlu).
ESP metodoloģija tika pārbaudīta, izstrādājot divas neatkarīgas metodes: vienu – zemes
virsmas veidu atpazīšanai ortofoto attēlos, otru – būvju atpazīšanai lāzerskenēšanas datos
(skat. 2.attēlu).
Abos pētījuma virzienos (ortofoto un lāzerskenēšanas dati) tika risinātas kopīgās problēmas
(skat. 2.attēlu):


algoritma izstrāde, testēšana un atpazīšanas kvalitātes novērtēšana;



ņemot vērā to, ka algoritmi apstrādā rastra attēlus, bet ģeotelpas analītiķi izmanto
vektorslāņus, tika analizēts shapefile formāts un izstrādāts vektorizācijas algoritms,
kas ievēro atpazīšanas algoritma specifiskās nianses, atmetot liekās operācijas.

Līdztekus tika risinātas arī katra virziena unikālās apakšproblēmas, piemēram, zemes
virsmu

veidu

atpazīšana

tika

papildināta

ar

vairāklīmeņu

atpazīšanas

struktūru,

lāzerskenēšanas datu virziens paredzēja nopietnu 3D attēla projicēšanas un filtrēšanas
algoritmu izvēli (skat. 2.attēlu).
Izstrādātos algoritmus autors sadarbībā ar RTU speciālistiem pārveidoja par augstas
veiktspējas skaitļošanas risinājumu uz RTU klastera bāzes, kuru var uzskatīt par praktiski
pielietojamu pētījuma rezultātu VZD saimnieciskajā darbībā un sabiedrībā kopumā (skat.
2.attēlu).
Ievērojot, ka atpazīšanas rezultāts ir atkarīgs no sākotnējiem datiem, tika izpētīts arī ar kādu
blīvumu ir nepieciešams veikt lāzerskenēšanu, lai atpazītu būves (skat. 2.attēlu).
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2.attēls. Izpētītie objekti un problēmas, izstrādes posmi
Darba struktūra


Ģeotelpas analītika
Pētījuma rezultātu praktiskās pielietošanas apraksts.

Nodaļā tiek aprakstīts autora izstrādātais inženiertehniskais risinājums un pētījuma
darba joma – ģeotelpas analītika. Pētījums tika veikts, ņemot vērā VZD saimnieciskās
darbības īpatnības, lai gala rezultāts būtu pēc iespējas optimāls un efektīvs VZD
vajadzībām


Tālizpētes tehnoloģijas
Ievaddatu apraksts: ģeoobjektu īpašības un pieejamie parametri atpazīšanai.

Nodaļā tiek apskatītas tālizpētes tehnoloģijas, sākot ar fiziskajām parādībām, kuras
tiek izmantotas tālizpētē, un beidzot ar skenēšanas ierīcēm un risinājumiem. Nodaļas
noslēgumā tiek dota tabulā apkopota informācija par optimālāko skenēšanas veidu
konkrētam uzdevumam.


Ģeotelpisko datu formāti
Ievaddatu apraksts: informācijas kodēšanas formāti.

Nodaļā tiek analizēti uzņemtās ģeotelpas informācijas kodēšanas formāti, lai saglabātu
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tālizpētes datus, tādi kā ortofoto, satelīta attēli, lāzerskenēšanas punktu mākonis.
Papildus tiek aprakstīts vektorformāts, kas tiek praktiski pielietots ģeogrāfisko
informācijas sistēmu analītiskajos uzdevumos.


Šķautņu meklēšanas algoritmi un attēlu izvēle būvju atpazīšanai
Ievaddatu eksperimentālā izvēle primārajam pētīšanas objektam (būves)

Nodaļā tiek salīdzināti lāzerskenēšanas dati ar ortofoto attēliem, lai izvēlētos labāko
variantu būvju atpazīšanas uzdevumam. Par salīdzināšanas pamatu tiek ņemta īpašība
“leņķis”, kura vislabāk raksturo cilvēka radītos objektus.


Enerģijas samazināšanas pieeja
Autora izstrādātā metodoloģija.

Detalizēti tiek aprakstīta autora izstrādātā ESP metodoloģija objektu atpazīšanas
mērķiem reālos apstākļos uzņemtajos attēlos. Tā kā ESP metodoloģija sastāv no
vairākiem posmiem, nodaļā tiek aprakstīts katrs no tiem ar paskaidrojumiem un
norādēm, kā realizēt katru posmu.


Ģeotelpisko objektu atpazīšanas precizitātes novērtēšanas metodes
Izstrādāto risinājumu izvēlēto vērtēšanas metožu teorētiskais pamatojums.

Nodaļā tiek aprakstītas metodes, kā pareizi novērtēt ģeoobjektu atpazīšanas precizitāti.
Tiek aprakstīti tādi vērtēšanas parametri kā Kappa koeficients, kopējā precizitāte,
lietošanas precizitāte un zaudējumu skaita novērtēšana.


Zemes virsmas veidu atpazīšana ortofoto attēlos
Autora veiktie eksperimenti un pētījumi ar ortofoto attēliem.
Skices tālākai uzlabošanai.

Nodaļā tiek aprakstīta autora izstrādātā metode, ar kuras palīdzību var automātiski
atpazīt zemes virsmas veidus ortofoto attēlos, kā arī autora veiktā zemes virsmas veidu
raksturīgo īpašību analīze. Nodaļas beigās tiek izpētītas dažādas metrikas un veikts
noslēguma eksperiments ar Mahalonobisa metriku, kuras mērķis ir uzlabot izstrādātas
metodes un apvienot vairākas īpašības ar dažādām vērtību telpām vienā attāluma
mērīšanas formulā.


Būvju atpazīšana lāzerskenēšanas punktu mākonī
Autora teorētiski eksperimentālie pētījumi minimālā punktu blīvuma novērtēšanai.
Autora izstrādātā augstas veiktspējas skaitļošanas risinājuma un metodes apraksts.

Nodaļā tiek aprakstīta autora izstrādātā metode būvju atpazīšanas uzdevumiem
lāzerskenēšanas punktu mākonī. Tiek veikta matemātiskā un eksperimentālā analīze,
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kas nosaka minimālo punktu blīvumu, ar kādu ir nepieciešams izpildīt lāzerskenēšanu,
lai atpazītu būves. Tiek dots augstas veiktspējas skaitļošanas risinājums, kas ļauj
operatīvi pielietot izstrādāto metodi relatīvi īsā laika periodā kadastra datu
aktualizācijai.
Darba aprobācija
Zinātniskās publikācijas starptautiski citējamajās datubāzēs iekļautajos izdevumos





Sergejs Kodors, Land Cover Recognition using Min-Cut/Max-Flow Segmentation and
Orthoimages, Environment. Technology. Resources. Proceedings of the International
Scientific and Practical Conference, (3), 2015 (SCOPUS);
Sergejs Kodors, Aivars Ratkevičs, Aldis Rausis, Jāzeps Buļs, Building Recognition Using
LiDAR and Energy Minimization Approach, ICTE in Regional Development, Procedia
Computer Science, 2014, Elsevier, Februāris 2015. (SCOPUS, Web of Science);
Imants Zarembo and Sergejs Kodors, Pathfinding Algorithm Efficiency Analysis in 2D Grid,
Environment. Technology. Resources. Proceedings of the International Scientific and Practical
Conference, (2), 2013 (SCOPUS);
Sergejs Kodors and Imants Zarembo, Urban Objects Segmentation Using Edge Detection,
Environment. Technology. Resources. Proceedings of the International Scientific and Practical
Conference, (2), 2013 (SCOPUS).

Zinātniskās publikācijas citos anonīmi recenzētajos un starptautiski pieejamajās datubāzēs
iekļautajos zinātniskajos izdevumos
Sergejs Kodors, Pēteris Grabusts, The Analysis of Noise Level of RGB Image Generated
Using SOM, Scientific Journal of Riga Technical University, Vol. 15, 2012 (EBSCO).

Citas publikācijas



Sergejs Kodors, Ilmārs Kangro, Simple Method of LiDAR Point Density Definition for
Automatic Building Recognition, Engineering for Rural Development, May 25-27, 2016;
Sergejs Kodors, Imants Zarembo, Land Cover Recognition with Logical Reasoning using
Orthophoto Images, RCITD 2013 - Research Conference in Technical Disciplines, Image
processing, November 18-22, 2013.

Konferences






Simple Method of LiDAR Point Density Definition for Automatic Building Recognition,
Engineering for Rural Development, Latvia, Jelgava, May 25-27, 2016;
Land Cover Recognition using Min-Cut/Max-Flow Segmentation and Orthoimages,
International Scientific and Practical Conference “Environment. Technology. Resources.”,
Latvia: Rezekne, June 18-20, 2015;
Land Cover Recognition with Logical Reasoning using Orthophoto Images, RCITD 2013 Research Conference in Technical Disciplines, Image processing, November 18-22, 2013;
Urban Objects Segmentation Using Edge Detection, International Scientific and Practical
Conference “Environment. Technology. Resources.”, Latvia: Rezekne, June 20-22, 2013;
Improvement of Neural Networks by Feature Extraction Methods, 6th International Scientific
Conference on Applied Information and Communication Technologies (AICT2013), Latvia:
Jelgava, April 25, 2013.
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1. ĢEOTELPAS ANALĪTIKA
1.1. Ģeotelpas analītikas būtība
Ģeotelpas analītika (geospatial intelligence, GEOINT) ir apkopojošs termins, kas apvieno
visus procesus, zināšanas, speciālistus un iekārtas, iesaistītās ģeotelpiskās informācijas
savākšanas un analīzes procesos [106]. Saskaņā ar formulējumu dokumentā [63] ģeotelpas
analītika ir attēla un ģeotelpiskās informācijas pētīšana un analīze ar mērķi aprakstīt, novērtēt
un vizuāli attēlot visus fiziskos objektus un notikumus uz Zemes virsmas [63].
Ģeotelpas analītika ir jauns ģeotelpiskās informācijas izpratnes un pielietošanas etaps, kas
pamatojas uz trīs pamatelementiem [63], [106]:
 ģeotelpiskajiem attēliem;
 ģeotelpisko attēlu interpretāciju;
 un ģeotelpiskajiem datiem.

Mūsdienīgā ģeotelpas analītika balstās uz pieciem stūrakmeņiem [110]:


ģeodēzija un ģeofizika;



ģeogrāfiskajām informācijas sistēmas (ĢIS) un ģeotelpisko analīze;



fotogrammetrija;



tālizpēte;



kartogrāfija –

un pieciem pētīšanas virzieniem, kas nākotnē atvērs jaunas iespējas ģeotelpas izpratnē
[110]:


ģeotelpiskās informācijas fūzija (GEOINT fusion);



masveidīga informācijas savākšana (crowdsourcing);



cilvēka ģeogrāfija (human geography);



vizuāla informācijas attēlošana (visual analytics);



prognozēšana (forecasting).
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1.2. Ģeotelpas analītikas dzīvescikls
Analītikas dzīvescikls (intelligence cycle) sastāv no pieciem posmiem [63], [97], [117].


Prasības un plānošana (requirements and planning). Šajā darba posmā tiek noteiktas
pasūtītāja prasības, problēmas un vajadzības. Pamatojoties uz prasībām, tiek noteikts
darba lauks, nepieciešamā informācija un informācijas analīzes procesi.



Informācijas savākšana (collection). Šajā etapā tiek savākta visa informācija, kura ir
nepieciešama ģeotelpas analīzei, ne tikai pielietojot tālizpētes tehnoloģijas, bet visus
iespējamos avotus – datubāzes, dokumentus, aptaujas utt.



Informācijas pētīšana un apstrāde (processing and exploration). Sākumā visa savāktā
informācija iziet priekšapstrādi, lai tā kļūtu pielietojama ģeotelpas analīzei un
risinājuma izstrādāšanai. Tā var paredzēt šādas darbības: datu konvertāciju,
indeksēšanu, digitalizāciju, attēla interpretēšanu, šķirošanu utt.



Informācijas analīze un produkta ražošana (analysis and production). Visa informācija
tiek savākta un sagatavota analīzei, notiek jaunas informācijas ieguves process.
Analīze var paredzēt šādas operācijas: klasterizāciju (clusterization), datu izraci
(dataming), prognozēšanu (forecasting), procesu modelēšanu un simulāciju (modeling
and simulation). Kad process ir pabeigts, rezultātā obligāti parādās kāds produkts – tas
var būt dokuments ar secinājumiem un priekšlikumiem, tematiskās kartes, 3D modeļi,
jaunas zināšanas (piem., formulas vai mijsakarību apraksts), rīcības plāni, stratēģijas
utt.



Ieviešana (dissimination). Tiek iegūts ģeotelpas analīzes rezultāts, pētīšanas rezultātu
vēl vajag ieviest ekspluatācijā, kas var paredzēt veselu procedūru izstrādi un izpildi ar
rezultāta (feedback) novērtēšanu.
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1.3. Izstrādātais inženiertehniskais risinājums
Izstrādātā inženiertehniskā risinājuma mērķis ir organizēt automatizēto kadastra datu
aktualizāciju, pielietojot tālizpētes datus.
Lai apmierinātu VZD saimnieciskās darbības vajadzības, tiek piedāvāts šāds analītikas
procesa uzlabošanas risinājums (skat. 1.1.attēlu):


datu savākšanas process tiek organizēts, veicot Latvijas teritorijas lāzerskenēšanu no
gaisa;



lāzerskenēšanas dati tiek apstrādāti, pielietojot izstrādāto inženiertehnisko risinājumu,
lai iegūtu būvju vektorslāni;



iegūtais vektorslānis tiek pārklāts ar iepriekšējo kadastra karti, lai atrastu un konstatētu
izmaiņas.

Izstrādātais inženiertehniskais risinājums pamatojas uz trīs pamatakmeņiem:


autora izstrādāto objektu atpazīšanas ESP metodoloģiju;



autora izstrādāto būvju atpazīšanas metodi uz ESP metodoloģijas bāzes;



augstas veiktspējas skaitļošanas risinājumu, kas izstrādāts sadarbībā ar Rīgas
Tehniskās universitātes speciālistiem.

1.1.attēls. Piedāvātais datu aktualizācijas process
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Pārbaudot būvju atpazīšanas metodi, autors konstatēja, ka risinājums strādā ar 76%
precizitāti pēc Kappa koeficienta, pielietojot pārklāšanas metodi un saskaitot pikseļus. Kopējā
precizitāte tika iegūta 98 procentos, un būves tika atpazītas ar 83% precizitāti [39]
Vēlāk risinājumu neatkarīgi novērtēja Latvijas Lauksaimniecības universitātes eksperti,
veicot apsekošanu dabā. Pēc ekspertu atzinuma risinājums parādīja šādus rezultātus (skat.
2.pielikumu):

 91% atrasto un atpazīto objektu skaits sakrīt ar reģistrētājiem kadastra objektiem;
 9% veido neatrasto, bet kadastrā eksistējošo reģistrēto objektu skaits;
 kļūdaini identificēto objektu skaits ir apmēram 8%;
 sistēmas atpazīto jaunbūvēto objektu procents – 78%.
.
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2. TĀLIZPĒTES TEHNOLOĢIJAS
2.1. Tālizpētes definīcija un pielietošana
Tālizpēte ir zinātne, kā savākt informāciju par objektu, izmantojot aparatūru, kura noskenē
pētāmo objektu bez fiziska kontakta ar to [11], [13-15], [104], [106].
Visbiežākais tālizpētes tehnoloģiju pielietošanas veids ir karšu veidošana. Lielākais
mūsdienīgu karšu skaits ir izveidots tieši no aerofotogrāfijām [99].
Tālizpētes vēstures pirmsākumi ir saistīti ar aerofotogrāfiju [106], tāpēc daži autori sauc
19.gs. sākumu par tālizpētes dzimšanas dienu, kad zinātnieki sāka eksperimentēt ar
gaismjūtīgām ķīmiskām vielām [11], kas radīja pirmo fotogrāfiju 1826.gadā [94]. Ievērojot,
ka tālizpētes pamatuzdevums ir visas Zemes ekosistēmas novērošana, citi autori uzskata par
tālizpētes pirmsākumiem 1972.gadu, kad tika saņemti pirmie attēli no satelīta Landsat 1 [17].
Tagad tālizpētes tehnoloģijas atrod dažādus pielietošanas veidus, kurus var sagrupēt trīs
kategorijās [17]:
1) meklēšanas operācijas [13], [104], [108];
2) kontrole un monitorings [13], [97], [104], [107], [110], [117];
3) dabas un sociālo procesu pētīšana [13], [87], [104].
No civilajiem uzdevumiem var minēt šādus piemērus:
 dabas un enerģētisko resursu meklēšana [104], [107];
 cilvēku meklēšanas un glābšanas operācijas [104];
 zemes virsmas un pielietošanas veidu monitorings [97];
 vides monitorings un aizsardzība [13];
 dabas procesu novērošana un prognozēšana [104], [110];
 vadāmo un autonomo aparātu pārvietošanas novērošana [117];
 zemes, gaisa, ūdens un kosmosa objektu novērošana [13], [87], [97], [104], [107-108],
[110], [117].
Neskatoties uz to, ka elektromagnētiskais starojums (EMS) visbiežāk tiek pielietots
tālizpētes metodoloģijās [13], [106] tālizpētes metodoloģijas neaprobežojas tikai ar EMS un
izmanto arī citas enerģijas formas, lai noskenētu objektu, piemēram, skaņu un gravitāciju.
Ievērojot, ka šajā promocijas darbā tiks runāts par LiDAR un ortofoto attēliem,
elektromagnētiskā starojuma īpašības tiks apskatītas detalizētāk.
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2.2. Elektromagnētiskais starojums
Elektromagnētiskais starojums ir enerģija, kura izplatās telpā ar gaismas ātrumu kā vilnis –
periodiski svārstošs elektriskais un magnētiskais lauks. Elektromagnētiskais starojums var
rasties dažādu iemeslu dēļ: atomreakcijas (zvaigznes), kad elektroni pāriet starp enerģijas
līmeņiem, radioaktīvi materiāli ( γ -starojums), visi objekti ar temperatūru, augstāku par 0o K
arī izdala EMS [13].
EMS raksturo trīs parametri [2], [11], [13], [15], [106], [112]:
 viļņa garums [metri, m] – attālums starp divām viļņa virsotnēm;
 frekvence [herci, Hz] – izsaka pilnu viļņu skaitu vienas sekundes laikā;
 amplitūda [W/m2] – izsaka enerģijas līmeni kā viļņa augstumu.
Kā EMS sadarbojas ar matēriju, ir atkarīgs no viļņa garuma, matērijas ķīmiskā sastāva un
fiziskās struktūras [13]. Izdala piecas formas, kā EMS var sadarboties ar matēriju [2], [13],
[106]:
 pārvade (transmission), kad EMS iziet cauri matērijas slānim bez nozīmīgām
izmaiņām;
 absorbcija (absorption), kad materiāls absorbē EMS enerģiju;
 emisija (emission), kad objekts pats izdala EMS;
 atstarošana (reflection), kad krītošs starojums tiek atspoguļots kā stars no virsmas;
 sadrumstalošana (scattering), kad krītošs starojums tiek atspoguļots visos virzienos.
Kad EMS saskaras ar matēriju, EMS enerģija sadalās trīs komponentēs:
,
kur

– krītošā enerģija,

(2.1)

– pārvadāmā enerģija,

– atstarojamā enerģija,
– absorbējamā enerģija.
Pārveidojot formulu (2.1) formulā (2.3):
,
,
var redzēt, ka katrai matērijai izdala

– atstarošanas koeficientu (reflectance),

absorbēšanas koeficientu (absorptance) un

(2.2)
(2.3)
–

– pārvades koeficientu (transmittance) [13].

Visi trīs koeficienti mainās ne tikai no matērijas veida, bet arī no viļņa garuma, tāpēc, pārzinot,
kādi viļņa garumi sliktāk vai labāk tiek atstaroti, absorbēti vai pārvadīti, var atpazīt matēriju.
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2.3. Viļņa garumi un frekvenču joslas
Visbiežākā EMS forma, kuru zina un izjūt cilvēks katru dienu, ir redzamā gaisma. Redzamā
gaisma, kuru pamana cilvēka acis, pieder viļņa garuma diapazonam (λ=0,38–0,72 μm) [11].
Apskatot viļņa garuma un frekvences mijsakarību (2.4):
,

(2.4)

kur c – gaismas ātrums (3*108 m/s),
– viļņa garums,
– EMS frekvence,
var redzēt, ka EMS viļņa garums un frekvence ir saistīti caur konstanti, tāpēc spektra
diapazona aprakstīšanai izmanto vai nu vienu, vai otru mērvienību [13].
Pirmais, kas izpētīja gaismas sadalījumu pa spektriem, bija Īzaks Ņūtons, kurš 1666.g. ar
prizmas palīdzību sadalīja saules staru sarkanā, dzeltenā, zaļā, zilā un violetā krāsā [84].
Pamanīt, ka saules gaisma satur arī citus cilvēka acīm neredzamus spektra diapazonus,
izdevās Viljams Heršels (William Herschel), kad viņš 1800.g. pētīja siltuma enerģiju, kuru
pārnes katrs redzamās gaismas spektrs. Savā eksperimenta laikā viņš piefiksēja lielāku
enerģijas daudzumu blakus sarkanajai krāsai, tagad šo diapazonu sauc par infrasarkano
starojumu [80].
Tagad ir zināms, ka elektromagnētiskais starojums var pieņemt jebkādu frekvenci vai viļņa
garumu [13]. Izejot no spektra īpašībām vai tās pielietošanas veidiem, visus spektrus sadala
grupās un apakšgrupās (skat. 2.1.attēlu).

2.1.attēls. Spektru diapazoni
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2.4. Tālizpētes process
Tālizpētes procesu var sadalīt sešos etapos [11], [14-15], [106]:
 tiek izdalīts elektromagnētiskais starojums;
 elektromagnētiskais starojums iziet cauri buferslānim, kas atdala starojuma avotu un
pētāmo objektu;
 objekts uztver un reaģē ar elektromagnētisko starojumu, atgriežot jaunu
elektromagnētisko starojumu, vai objekts pats izdala elektromagnētisko starojumu;
 elektromagnētiskais starojums atkal iziet cauri buferslānim;
 sensorsistēma reģistrē EMS enerģiju un pārvērš to par attēlu;
 attēls tiek pārraidīts un saglabāts.
EMS avots ir galvenais un svarīgākais elements tālizpētes procesā. Pēc EMS avota, visas
tālizpētes sistēmas iedala divās kategorijās [14-15], [106]:
 pasīvie sensori (passive sensors) izmanto dabisko starojuma avotu, kas apstaro
pētāmo objektu (piem., Saule) vai kuru izdala pats objekts (piem., ķermeņa
temperatūra);
 savukārt aktīvie sensori (active sensors) paredz iebūvētu starojuma avotu.
Tālizpētes sistēma sastāv no diviem elementiem:
 sensora(-iem);
 un platformas.
Sensorus raksturo šādi kvalitātes parametri [14], [17]:


telpiskā izšķirtspēja (spatial resolution) raksturo spēju uztvert mazāko objektu;



spektrālā izšķirtspēja (spectral resolution) raksturo spektra diapazona platumu;



radiometriskā izšķirtspēja (radiometric resolution) raksturo sensora jūtību pret
starojuma izmaiņām;



laika izšķirtspēja (temporal resolution) raksturo laika intervālu starp diviem attēla
filmēšanas momentiem.

Izpildot Zemes virsmas skenēšanu, parasti izdala šādas platformas: satelītus, lidaparātus,
virszemes aparātus (skat. 2.2.attēlu).
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2.2.attēls. Dažādas tālizpētes sistēmu platformas un redzesloks [14]

2.5. Tālizpētes sensoru veidi
Eksistē dažādi tālizpētes sensori. Sensoru izvēle notiek, ievērojot divus faktorus: starpslāņa
vidi un novērojamo objektu [56]:
 digitālais un analogais fotoaparāts (digital or analog camera): instruments, lai filmētu
attēlus redzamajā elektromagnētiskajā diapazonā;
 spektrometrs (spectrometer): ierīce, kas mēra, uztver un analizē spektrālo saturu
elektromagnētiskajā diapazonā. Ierīces pamatā ir prizma, kas sadala elektromagnētisko
starojumu uz diskrētiem komponentiem;
 lāzerskenēšana (LiDAR, Light Detection and Ranging): ierīces, kas izdala gaismas
impulsu un reģistrē atgriezto signālu [48];
 radars (RADAR, Radio Detection and Ranging): objektu uztveršanas sistēma, kas
izstaro radioviļņus vai mikroviļņus un reģistrē atstaroto signālu;
 sonors (Sonar, Sound Navigation and Ranging): lai uztvertu objektus zem ūdens, tiek
izmantota skaņa.
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2.5.1. Fotoaparāti
Fotoaparāti ir vienkāršākais un vecākais tālizpētes sensoru tips, kas tiek pielietots, lai
filmētu Zemes virsmu. Fotokameras ir kadru sistēmas, kas uztver noteiktu virsmas sektoru
[48].
Analogajos fotoaparātos tiek izmantotas fotoplēves, kas ir jūtīgas pret gaismas starojumu no
0,3-0,9 μm, iekļaujot ultravioleto, redzamo un infrasarkano gaismu [48].
Digitālā fotoaparāta gadījumā tiek izmantota integrēta shēma ar gaismas jūtīgiem
elementiem, kas tiek izmantota attēla veidošanai. Eksistē divi tehniskie risinājumi:
lādiņsaistes matrica (CCD, charge-coupled device) un komplimentārs metāloksīda pusvadītājs
(CMOS, complementary metal–oxide–semiconductor) [92]. Abos gadījumos gaisma tiek
konvertēta elektriskajā signālā: kad gaisma sasniedz gaismas detektoru, tiek izdalīts lādiņš,
proporcionāls apgaismojuma stiprumam. Abi tehniskie risinājumi izvada monohromatisku
attēlu, lai iegūtu krāsainu attēlu, tiek pielietots krāsu filtrs. Tikai CCD gadījumā filtrs tiek
organizēts, pielietojot Bayer šablonu (skat. 2.3.attēlu), kad centrālajam pikselim tiek iegūta
viena pamatkrāsa, bet divi pārējie komponenti tiek aprēķināti no blakus pikseļiem [92].
CMOS gadījumā tiek būvēts no daudzslāņu filtriem, kad katrs slānis absorbē savu spektru
(skat. 2.4.attēlu) [92].

2.3.attēls. Bayer filtru šablons

2.4.attēls. CMOS daudzslāņu filtru
Spektrālie un hiperspektrālie (hyperspectral) tiek iegūti, pielietojot tās pašas integrētās
shēmas [3], [105], [113-114]. Tradicionālajās metodēs tika izmantota prizma vai režģis, lai
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sadalītu gaismu spektru joslās [74], [105], [113]. 2.5.attēlā ir parādīta metode, kas sadala
gaismu, pielietojot t.s. grismu (grism) – prizmu, apvienotu ar difrakcijas režģi. Mūsdienīgās
tehnoloģijas atļauj aizvietot sarežģītu sistēmu ar vienu elementu (skat. 2.6.attēlu) – integrēto
shēmu, kas nodrošina ātrāku attēla uztveršanu un ir daudz lētāks risinājums [113-114].

2.5.attēls. Hiperspektrālā fotokamera. Elementi Z koordinātes virzienā: L1 – priekšējā lēca, S –
sadalīšanas sprauga (entrance slit), L2 – savākšanas lēca, P – grisma, L3 – fotokameras lēca,
CCD - lādiņsaistes matrica [105]

2.6.attēls. Mūsdienīgas hiperspektrālās fotokameras shēma, kas izslēdz vairākus elementus.
Autora veidots pēc [74]
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2.5.2. Lāzerskenēšana
Lāzerskenēšana ir tālizpētes metode, kas ir līdzīga RADAR (Radio Detection and Ranging),
tikai tiek pielietota cita elektromagnētiskā starojuma spektru josla. Ja RADAR gadījumā tie ir
mikroviļņi, tad LiDAR gadījumā – redzamā un blakus redzamā gaisma [85].
Lāzerskenēšanas metodei ir savas priekšrocības, salīdzinot ar fotografēšanu:

 lāzerskenēšanu var īstenot sliktas redzamības apstākļos vai par naktī;
 augstā precizitāte – pat līdz 1 cm;
 var uztvert zemes virsmu arī mežu zonās;
 tomēr tā nevar skenēt cauri mākoņiem vai lietus laikā kā RADAR [111].
Vēsturiski LiDAR radās kā ideja jau 1960.g., lai uztvertu zemūdenes klātbūtni, bet 20.gs.
70.gados tā tika izmēģināta Amerikā, Kanādā un Austrālijā [85]. Savukārt intensīvā
lāzerskenēšanas pielietošana sākās tikai 20.gs. 90.gados [76].
Lāzerskenēšana ar lidaparātu parasti tiek pielietota, lai veiktu zemes virsmas apsekošanu ar
mērķi pierakstīt digitālo zemes virsmas modeli. Virszemes lāzerskenēšanas ierīces parasti
pielieto, lai digitālajā formātā ierakstītu sarežģītus 3D objektus: cauruļvadu sistēmas, būves,
arheoloģiskās vietas, tiltus utt. Būvju lāzerskenēšanas attēli, kas tika nofilmēti, pielietojot
virszemes vai gaisa platformu, atšķiras: lidaparāta gadījumā tiek uztverti būves jumti, bet
virszemes aparātu gadījumā – sienas; tas savukārt ietekmē metožu izvēli, kā atpazīt
ģeoobjektu. Promocijas darbā tiek izskatīta lāzerskenēšana ar lidaparāta platformu.
Pati lāzerskenēšanas sistēma sastāv no vairākiem elementiem [76], [89], [93], [116]. Tie ir
(skat. 2.7.attēlu):
 lāzerskenēšanas ierīce (laser ranging system);
 globālā pozicionēšanas sistēma (GPS, Global Positioning System);
 inerciālā mērīšanas ierīce (INU, Inertial Measument Unit);
 datu uzkrāšanas ierīce (data storage).
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2.7.attēls. Lāzerskenēšanas sistēma. Autora veidots pēc [116]
Lai izpildītu zemes virsmas lāzerskenēšanu, tiek izmantots EMS ar viļņa garumu 1064 nm
vai 1550 nm [76], 1040 nm – 1060 nm [89]. Zemūdens virsmas skenēšanas gadījumā tiek
pielietots batimetriskais (bathymetric) lāzers 532 nm, kas iziet cauri ūdens slānim [76].
Lai noteiktu ūdens dziļumu, tiek pielietota zemes un zemūdens skenēšanas lāzeru
kombinācija (skat. 2.8.attēlu).
Ja 2.7.attēlā ir parādīta LiDAR sistēmas principiālā shēma ar rotējošo spoguli, tad vispār
eksistē četri tehniskie risinājumi, kā izplatīt lāzera staru pa skenēšanas teritoriju [76], [93],
[116] (skat. 2.9.attēlu): rotējošais spogulis, Palmera spogulis, rotējošais sešstūris, pielietojot
šķiedras (fibers).

2.8.attēls. Gultnes skenēšana. Autora veidots pēc [76]
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2.9.attēls. Lāzera stara tēmēšanas ierīce. Autora veidots pēc [116]
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2.6. Tālizpētes metožu pielietošanas gadījumi
Apkopoto informāciju, kādas tālizpētes metodes ir labākas vai sliktākas, lai uztvertu
ģeotelpiskos objektus, var atrast avotā [89] (skat. 2.1.tabulu). No tabulas var redzēt, ka
lāzerskenēšanas dati pārklāj gandrīz visas pielietošanas sfēras.
2.1.tabula
Tālizpētes metožu pielietošanas veidi: melnā krāsa – ļoti derīgs, pelēkā krāsa – var
izmantot, baltā – nav derīgs (autora veidota pēc [89])
LIDAPARĀTI (izšķirtspēja no cm līdz m)
Ūdens

SATELĪTI (izšķirtspēja no m līdz km)

redzamā

LiDAR

NIR

MIR

TIR

radars

redzamā

NIR

MIR

TIR

radars

redzamā

LiDAR

NIR

MIR

TIR

radars

redzamā

NIR

MIR

TIR

radars

Ūdens augi
Tilpju dibens
Plūdi
Ledus virsma
Piesārņojums: nafta
ķīmija
Temperatūra
Saduļķošana: aļģes
planktons

Zemes virsma
Dzīvnieku skaits
Arheoloģija
Kanālu maiņa
Drenāžas tīkls
Dambju/sienas
Paliene
Būves
Saindēta zeme
Reljefs
Reljefa izmaiņas
mm zemes nogruvumi
Akmens vai zeme
Zemes mitrums
Zemes virsmas tekstūra
Sniegs un ledus
Ūdens avoti un noteces
Veģetācijas tips
Meža biomasa
Veģetācijas augstums
Veģetācijas stress

NIR – tuvais infrasarkanais starojums, MIR – vidējā infrasarkanā gaisma, TIR – termiskā infrasarkanā gaisma
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3. ĢEOTELPISKO DATU FORMĀTI
Lai attēlotu ģeotelpisko informāciju, ģeogrāfiskās informācijas sistēmās izmanto divus
informācijas attēlošanas veidus. Vienu grupu sauc par rastra attēliem, otro – par
vektorattēliem.

3.1. Rastra attēli
Rastra attēli atgādina mozaīku (skat. 3.1.c.attēlu) vai kubisma mākslas virzienu (skat.
3.1.b.attēlu), kad viss attēls tiek veidots no mazām sastāvdaļām ar vienmērīgu iekrāsojumu.
Rastra attēls pēc būtības ir režģis, kas sastāv no vienādiem maziem kvadrātiem, saucamiem
par pikseļiem, kas arī tiek iekrāsoti ar vienādu krāsu (skat. 3.1.a.attēlu). Ar mērķi iegūt labāku
attēla kvalitāti un gludāku krāsu pāreju rastra attēls tiek sadalīts smalkākās daļās, kas attiecīgi
ietekmē atmiņas apjomu, kas nepieciešams saglabāt šo attēlu.

3.1.attēls. a) rastra attēls, b) kubisms (Pablo Pikaso, 1921.g) [92], c) mozaīka (māksliniece
Sandra Bryant) [76]
Ģeogrāfisko informācijas sistēmu gadījumā visi rastra attēli ir piesaistīti pie koordinātēm,
tāpēc katrs pikselis reprezentē konkrētu ģeotelpu jeb ģeotelpas plakni, kas pastāv vai
pastāvēja konkrētā laikā momentā dabā. Rezultātā ģeotelpiskā rastra attēlā lielāks pikseļu
skaits uz zemes platības vienību raksturo lielāku attēla izšķirtspēju, jo attēlā var pamanīt
mazāku ģeotelpisko objektu (skat. 3.2.attēlu). Ņemot vērā šo īpašību, rastra attēlu sauc par
izšķirtspējas jūtīgo formātu (resolution dependant format).
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3.2.attēls. Rastra attēli ar dažādu izšķirtspēju: a) ar mazāku izšķirtspēju, b) ar lielāku
izšķirtspēju
Ģeogrāfiskajās informācijas sistēmās gadījumā rastra formāts parasti tiek izmantots
attēliem, kas tika iegūti, pielietojot digitālās fotokameras, kā piemēru var minēt satelītu
attēlus.
Runājot par satelītu attēliem, satelīti uztver vairākas spektru joslas vienlaicīgi, tāpēc
uztvertā ģeotelpas ainava tiek saglabāta atsevišķā failā katrai spektru joslai. Pielietojot ĢIS
programmas, attēla analītiķis jau komponē atsevišķus spektra attēlus vienā attēlā ar dabīgo
krāsu (natural color) vai mākslīgo krāsu (false color).
Attēli ar dabīgajām krāsām tiek iegūti, kad RGB krāsu modeļa kanāli sakrīt ar norādītajām
spektru joslām: sarkanajam kanālam tiek piešķirts attēls ar sarkanu spektra joslu, zaļajam – ar
zaļo, bet zilajam – ar zilo (skat. 3.3.attēlu).
Mākslīgā iekrāsojuma gadījumā RGB krāsu modelis saņem atšķirīgus spektra attēlus.
Visbiežāk izmanto CIR (color infrared) mākslīgo iekrāsojumu, kad sarkanajam kanālam tiek
piešķirta infrasarkanā spektra josla, zaļajam – sarkanā josla, bet zilajam – zaļā (skat.
3.4.attēlu) [89]. Vēsturiski CIR fotoplēve tika izstrādāta Otrajā Pasaules karā, lai atšķirtu
nomaskētus (camouflage) pretinieka tankus no veģetācijas [116], bet mūsdienās CIR attēlus
plaši pielieto veģetācijas monitoringa uzdevumiem.
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3.3.attēls. Landsat 8: attēls ar dabīgo iekrāsojumu (RGB = 4, 3, 2), Rīgas rajons

3.4.attēls. Landsat 8: attēls ar CIR iekrāsojumu (RGB = 5, 4, 3), Rīgas rajons
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3.2. Ortofoto attēli
Ortofoto attēli arī pieder rastra attēlu grupai. Ortofoto pēc būtības ir aerofotogrāfijas, kas
tika ortogonāli projicētas uz zemes virsmu, veidojot perpendikulāru skatienu uz to. Piemēram,
Latvijas teritorijas ortofoto var aplūkot, pielietojot Latvijas Ģeotelpiskās informācijas
aģentūras tīmekļa lietotni pēc adreses http://kartes.lgia.gov.lv/karte/ (26.09.2015), bet
3.4.attēlā ir parādīts šīs lietotnes ekrānattēls (print screen) ar ortofoto piemēru.

3.4.attēls. Ortofoto paraugs [7]
Par vidējo ortofoto izšķirtspēju tiek uzskatīta tāda izšķirtspēja, kad viens pikselis dod
iespēju pamanīt ģeotelpisko objektu ar mērogu no 100 līdz 10 tūkst. m2 [56]. Piemēram, tādu
izšķirtspēju atbalsta satelīts Landsat 8: spektru attēli tiek iegūti ar izšķirtspēju 30 m/p un
melnbalts attēls (panchromatic image) – ar izšķirtspēju 15 m/p [111]. Ar lidaparātu palīdzību
mūsdienīgs ortofoto ar vislielāko izšķirtspēju tika iegūts 2012.g. – ortofoto ar izšķirtspēju 0,5
cm/p [85].
Agrāk ortofoto taisīja, pielietojot ierīces, saucamās par ortofotoskopiem (orthophotoscope,
skat. 3.5.attēlu), bet pēc 1970.gada jau sāka izmantot rektifikācijas algoritmus (rectification
algorithms) 48, kas aprēķina objekta redzamību, izmantojot perspektīvus attēlus un
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filmēšanas aparatūras skata punkta parametrus [21], [48].
Eksistē dažādi datņu formāti, kā saglabāt rastra attēlu. Tomēr ģeogrāfiskajās informācijas
sistēmās visplašāk tiek izmantots .TIF datnes formāts, kas paredz divas iespējas, kā saglabāt
ģeogrāfiskās koordinātes:
1.) vienkāršs .tif attēls kopā ar datni .tfw. Datni .tfw sauc par World File, tas satur
ģeogrāfiskās koordinātes, ierakstītas teksta formā;
2.) .tif datnes GEOTIFF versija, kurā ģeogrāfiskās koordinātes tiek saglabātas datnes
galvenē.

3.5.attēls. Ortofotoskops [6]

3.3. Vektorattēli
Vektorattēli aprakstā ģeotelpiskos objektus, pielietojot punktu koordinātes un saites starp
tām. ĢIS vektorattēlos, lai aprakstītu ģeotelpisko objektu, tiek izmantots viens no objekta
attēlošanas veidiem: punkti, lauztas līnijas (polylines) vai daudzstūri (polygons). 3.6.attēlā ir
parādīti trīs attēlošanas veidi, bet to pielietošanas gadījumi ir attēloti 3.1.tabulā.
Lai izpildītu ģeotelpisko analīzi, vektorattēli tiek izmantoti daudz biežāk nekā rastra attēli,
jo vektorattēla gadījumā objekts pārstāv diskrēto vienību, kuru var sasaistīt ar tabulas
informāciju par objektu (skat. 3.7.attēlu).
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3.6.attēls. Ģeoobjektu attēlošanas veidi 2D vektorattēlos: a) punkti, b) lauztas līnijas, c)
daudzstūris

3.1.tabula
Ģeoobjektu attēlošanas veidi, pielietošanas gadījumi
Piemērs

Forma

Notikumu vietas, koki, luksofori, pilsētu vietas pasaules

Punkti

kartē
Lauztas līnijas

Upes, ceļi, dzelzceļi, cauruļvadu vai elektrovadu tīkls

Daudzstūris

Ezeri, būves, reģions, īpašums

3.7.attēls. Piemērs, ģeoobjekti ir valstis, kas attēlotas, pielietojot daudzstūru
formas, un tabulas dati ir sasaistīti ar šiem ģeoobjektiem
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Cita vektorattēlu priekšrocība ir iespēja pielietot tādas ģeotelpiskās analīzes metodes kā:
 ģeotelpiskie vaicājumi (geospatial requests), kad ir nepieciešams sašķirot objektus pēc
norādītājām īpašībām;
 vektorslāņu pārklāšana (overlay analysis) vai ģeotelpiskās topoloģijas analīze
(geospatial topology analysis), kad ir jāizanalizē telpiskās saites starp objektiem;
 ģeotelpiski statistiskais kopsavilkums (geospatial data summering) un automātiskā
ģeoobjektu klasifikācija pēc kategorijām, kad ir nepieciešams savākt statistisku
informāciju par ģeotelpiskajiem objektiem un sadalīt tos pa grupām kā “mazs / vidējs /
liels”.
Visplašāk izmantojams ĢIS vektorattēlu datņu formāts ir .SHP (shapefiles), ko izstrādāja
firma Environmental Systems Research Institute (ESRI), kas ir arī tādas pazīstamas
ģeogrāfiskās informācijas sistēmas kā ArcGIS autore.

3.4. Lāzerskenēšanas punktu mākonis
Lāzerskenēšanas dati (LiDAR) tiek iegūti lāzerskenēšanas rezultātā. Skenēšanas procesā
lāzerskenēšanas aparāts izpilda vairākus tūkstošus mērījumus sekundē, ierakstot digitālu
reljefu kā 3D punktu mākoni (skat. 3.8.attēlu). Digitālais reljefs no punktiem tiek iegūts
mērīšanas rezultātā noteiktā secībā: tiek izstarots lāzera impulss, tas sasniedz objektu un tiek
atstarots atpakaļ uz izstarošanas ierīces spoguli. Objekta punkta koordinātes tiek aprēķinātas,
pielietojot trīs vērtības: lāzerimpulsa izstarošanas leņķi, lidaparāta koordinātes un lāzera ceļa
laiku. Tā kā lāzerskenēšanas mākoņa punkts tiek ierakstīts kā XYZ koordinātes, var secināt, ka
lāzerskenēšanas dati pieder 3D vektorattēlu grupai. Lai saglabātu punktu mākoni, parasti tiek
pielietots .LAS formāts.
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3.8.attēls. Uztvertā digitālā zemes virsma, pielietojot lāzerskeneri
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4. ŠĶAUTŅU MEKLĒŠANA ALGORITMI UN ATTĒLU IZVĒLE BŪVJU
ATPAZĪŠANAI
4.1. Teorija un matemātika
Par šķautnēm tiek sauktas diferences starp virsmām attēlā, kas tiek izteiktas kā stipras
vērtību pārejas. Šķautņu meklēšanas process sastāv no trīs etapiem [46-47]:
1) trokšņa samazināšana – attēli parasti satur „sāls un pipara” troksni (salt and pepper
noise), kas tiek noņemts, pielietojot Gausa filtru (Gaussian filter);
2) atšķirību meklēšana – lai atrastu elementu starpības un slāņu pārejas, tiek rēķināts
gradienta stiprums;
3) šķautņu konstatēšana – šajā stadijā visi elementi tiek sadalīti divās grupās: melnie un
baltie pikseļi, kas tiek iegūti, pielietojot sliekšņvērtību (thresholding).
Lai samazinātu troksni, tiek izmantots Gausa filtrs, kas ir gludināšanas logs saucamais par
masku (mask), kurš tiek veidots, pielietojot šādu formulu:

,

(4.1)

kur δ – standartnovirze;
G(0, 0) – maskas centrālais punkts.
4.1.attēlā ir parādīta Gausa funkcija 3D telpā, 4.2.attēlā – Gausa funkcijas formas ar
dažādām stadartnovirzēm.

4.1.attēls. Gausa funkcija
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4.2.attēls. Gausa funkcijas formas dažādu standartnoviržu gadījumos
Lai aprēķinātu jauno vērtību ar maskas palīdzību, tiek izmantota konvolūcijas formula:

,

(4.2)

kur h – maska ar centrālo elementu h(0, 0);
x – oriģinālais attēls;
n un m – apstrādājamā punkta koordinātes.
Viena no metodēm, kā atrast šķautnes, ir gradientu bāzētā metode, kur gradients ir 2D
funkcija, kas tiek rēķināta pēc šādas formulas:
,

(4.3)

kur i un k – vienības vektori.
Punkts ar pietiekami lielu gradienta vērtību (4.4) tiek noteikts par šķautni, kur pietiekamais
stiprums tiek noteikts ar sliekšņa palīdzību.
,
kur

(4.4)

– gradienta stiprums (gradient magnitude).

Lai vienkāršotu gradienta aprēķināšanu, tiek pielietotas maskas [19] (skat. 4.3. un
4.4.attēlus):

4.3.attēls. Sobela maska (Sobel masks)
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4.4.attēls. Previta maska (Prewitt masks)
Konvolūcijas rezultāti ar Sobela un Previta maskām jāsasummē pēc formulām (4.5) vai
(4.6):
.

(4.5)

kur G – iegūtais attēls pēc konvolūcijas (tiek rēķināts pēc formulas (6)).
.

(4.6)

Laplasa maska (Laplacian mask) ir otrais atvasinājums no gradienta (izmaiņu paātrinājuma
šķautnes, skat. 4.5. un 4.6.attēlus):

4.5.attēls. Laplasa maska (Laplacian mask)

4.6.attēls. Laplasa maska 5x5

4.2. Praktiskie eksperimenti
Autors praktiski izmēģināja veikt attēla segmentāciju, pielietojot šķautņu meklēšanas
algoritmus, kas tika attēlots zinātniskajā rakstā [63]. Eksperimenta uzdevums bija noteikt
attēlu grupu labāko būvju segmentācijai (ar labāk izteiktām robežām): ortofoto (skat.
4.7.attēlu) vai LiDAR dati (skat. 4.8.attēlu).
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Apstrādes process:
1) attēls tiek konvertēts melnbaltajā 2D attēlā;
2) tiek pielietots Gausa filtrs ar parametriem (maska 15x15, δ = 3,0);
3) tiek mēģinātas šķautņu meklēšanas maskas – Sobela, Previta, Laplasa 3x3 un 5x5;
4) normalizācija pēc minimālās un maksimālās vērtības;
5) slieksnis pēc vidējās vērtības.

Iegūtie secinājumi: LiDAR dati ir daudz piemērotāki šķautņu meklēšanai.

4.7.attēls. Šķautņu meklēšana ortofoto gadījumā

4.8.attēls. Šķautņu meklēšana LiDAR datu gadījumā
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5. ENERĢIJAS SAMAZINĀŠANAS PIEEJA
5.1. Tālizpētes attēli kā dabīgie attēli
Tālizpētes tehnoloģijas piegādā attēlus par Zemes virsmas stāvokli bez jebkādiem
paskaidrojumiem, kas ir attēlots šajos attēlos. Iegūtais attēls ir vienkārši monolīts ar zīmējumu
no uztvertajiem objektiem, samaisītiem kopā, izveidojot ģeotelpisko kompozīciju, no kuriem
vieni ir troksnis, citi – lietderīga informācija, kas iziet no tālizpētes datu pielietošanas veida
un uzdevumiem; tāpēc ģeotelpiskos objektus sākumā vajag atrast un atpazīt, lai tos izdalītu un
atdalītu no citiem objektiem, pārvēršot tos par diskrētām vienībām analīzes un pārvaldīšanas
vajadzībām. Ģeotelpiskā objekta atpazīšana ir sarežģīts intelektuālais process, kas prasa
pieredzi un zināšanas un aizņem ievērojamu analīzes laiku, lai ģeotelpiskā situācija paspētu
izmainīties, bet dati nezaudētu savu aktualitāti; ievērojot tādus nosacījumus, automātiska
ģeotelpisko objektu atpazīšana ir ļoti pievilcīgs risinājums, kas ļauj vairāk laika veltīt
plānošanai, situācijas un risku analīzei, radot iespēju ātrāk reaģēt uz situāciju, kas var jūtami
samazināt nelabvēlīgas sekas vai dot labāku ieguvumu.
Objekta atpazīšanu var nodefinēt kā prasmi identificēt vienu objektu starp visiem citiem
iespējamajiem objektiem; bet visus objekta atpazīšanas pielietošanas veidus var apvienot
divās grupās: objekta klasifikācija un manipulācijas ar objektiem [30]. Klasifikācijas
gadījumā objektam tiek piešķirta piederības grupa ar mērķi savākt aktuālu statistisku
informāciju, pārbaudīt eksistences faktu vai noteikt objekta atrašanas vietu. Manipulācijas –
visādas operācijas ar objektu, kā pagriešana, pārvietošana, palielināšana utt.
Lai atpazītu objektu, mākslīgās sistēmas izmanto objekta kvantitatīvi aprakstāmās īpašības
vai objekta ģeometrisko formu un vietu telpā [25], [41]. Piemēram, hiperspektrālajiem datiem
izmanto atpazīšanu ar īpašībām, bet LiDAR datiem – metodes ar telpas analīzi.

5.2. Metodoloģijas pamatprincipi
Analizējot dabiskos attēlus, kad nevar ietekmēt attēla saturu un ierobežot to, atpazīšanas
problēma iespaidīgi tiek sarežģīta, jo satura dažādība kritiski palielinās. Tomēr dažkārt saturs
var arī palīdzēt atpazīt objektu un tas var notikt divos veidos [41]:
 semantiski, kad kādu objekta sastāvdaļu ir daudz vienkāršāk atpazīt nekā citas;
 tipoloģiski, kad objektu savstarpējā izvietošana ir strikti noteikta.
48

Tātad pirmo atpazīšanas principu var nedefinēt šādi: visi objekti attēlā jāsadala divās
grupās: atskaites punktos un trokšņos.
Otrais princips pamatojas uz attālumu un atšķirības starp objektiem ievērošanu, kā piemēru
var minēt Toblera pirmo ģeogrāfisko likumu [66] un sešu rokas spiedienu likumu [53].
Atpazīšanas tēls ir izvietots blakus atskaites punktiem ar kaut kādu varbūtību izveidot blīvu
klasteri, t.s. objektu, kas pieņem maksimālo iespējamo attālumu no citiem objektiem jeb
klasteriem.
Citiem vārdiem, elementi, kuri pieder vienam objektam, ir ļoti saistīti, bet dažādiem – vāji.
Ja distanci izsaka enerģijas formā, tad, lai sarautu saiti starp objekta elementiem, jāpieliek
lielāks spēks, bet, lai atdalītu elementus no dažādiem objektiem – mazāks. To var pārformulēt
likuma formā:
Klasteru atdalīšanas procesā jāievēro minimālās enerģijas princips.

5.3. Metodoloģijas apraksts
Enerģijas samazināšanas principa kombinācija ar secināšanu pēc konteksta (context-cueing)
veido pieeju, balstītu uz “klusuma” stāvokļiem (saliency-based approach), kuras pamatideja ir
vienmērīgu reģionu meklēšana, novērtējot kontrastu un vienādību starp attēla elementiem,
ņemot vērā tādus parametrus kā apgaismojums, krāsas, tekstūra, līniju izvietojums, sarežģītas
pamatformas (kā cilindrs, kubs utt.) vai kustības virziens [55].
Autora izstrādātās metodoloģijas principiālā shēma ir parādīta 5.1.attēlā. Šajā metodoloģijā
enerģijas samazināšanas princips spēlē galveno lomu.
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5.1.attēls. Enerģijas samazināšanas pieeja
Metodoloģija sastāv no septiņiem posmiem.

1. Attēla iegūšana jeb sākotnējie dati ir visnozīmīgākā metodoloģijas sastāvdaļa, kura
nosaka darba lauku un risinājumus nākamajos posmos. Eksistē divi faktori, kuri
raksturo sākotnējos datus, – attēlošanas metode un datu formāts. Piemēram, ja attēls ir
ģeotelpiskā informācija, tad attēlošanas metodi raksturo sensora tips un filmēšanas
platforma. Eksistē dažādas metodes, kā uztvert attēlu: fotografēšana, spektroskopija,
LiDAR, IfSAR, un trīs platformu veidi: gaismas (no augšas), zemes (no sāna) un jauktā
metode. Platformu un sensoru kombinācijas veido dažādus mākslīgās sistēmas
skatpunktus, kas ierobežo un ietekmē risinājuma izvēli. Savukārt datu formāts ir
informācijas kodēšanas veids, piemēram, eksistē dažādi krāsas modeļi RGB, YcbCr
vai YIQ.

2. Priekšapstrāde ir saistīta ar divām operācijām: filtrēšanu un datu transformāciju.
Filtru uzdevums ir novākt trokšņus no attēla, bet transformācija paredz tādas
operācijas

kā

sadalīšana

(splitting),

gludināšana

(smoothing),

normalizācija

(normalization), raksturīpašību izvēle (features selection) vai raksturīpašību iegūšana
(features extraction).

3. Sākuma punktu meklēšana – visā attēlā tiek atzīmēti ļoti izteikti punkti, kuri pieder
meklējamajiem objektiem vai objektiem un fonam, kas veido troksni. Nākamajā
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posmā atzīmētie punkti veido klastera audzēšanas sakni – sākuma punkti. Šādu punktu
variācijas var radīt dažādus klasterus, ko nosaka uzdevums un izvēlētais
inženiertehniskais risinājums.

4. Klasterizācija, izmantojot minimālās enerģijas principu, ir galvenais mezgls
metodoloģijā “Enerģijas samazināšanas pieeja”, kad klasteris (objekts) tiek izaudzēts
no sākuma punktiem, ievērojot enerģijas samazināšanas principu. Algoritmi, kas
izpilda šādus nosacījumus, tiek saukti par Min-Cut segmentāciju. Saskaņā ar FordFulkerson teorēmu Min-Cut segmentāciju var izpildīt jebkurš maksimālās plūsmas
meklēšanas algoritms.

5. Klastera atpazīšana tiek izpildīta atsevišķi katram izaudzētajam klasterim. Lai
atpazītu klasteri (objektu), var pielietot dažādas metodes, kuras novērtē objekta
īpašības, ģeometrisko formu, telpisko izvietojumu vai visu kopā.

6. Pēcapstrāde paredz visas operācijas, kādas jāizpilda ar atpazītajiem datiem, lai tie
būtu lasāmi un saprotami pielietošanas līmenī, piemēram, runājot par ģeotelpisko
informāciju, pēcapstrādes process varbūt rastrattēla vektorizācija ar nākamo datu
saglabāšanu shapefile formātā (.shp). Jo shapefile kodējums visplašāk tiek pielietots
ģeogrāfiskajās informācijas sistēmās, bet vektordati paredz plašākas ģeotelpiskās
informācijas pārvaldes un analīzes iespējas nekā rastra formāts (piem., ģeotelpiskie
vaicājumi un mērījumi).

7. Klasificēta attēla pielietošana paredz iespēju, ka atpazīti objekti var tikt sūtīti atpakaļ
uz apstrādi, lai atrastu un atpazītu apakšelementus. Tā izveidojot spirālveidīgu
atpazīšanu.
Aprakstītā enerģijas samazināšanas pieeja (skat. 5.1.attēlu) paredz ūdenskrituma modeli,
tomēr katru klasteri var atpazīt un analizēt atsevišķi, tā veidojot spirāles atpazīšanas modeli.

5.4. Min-Cut/Max-Flow segmentācija
5.4.1. Segmentācijas būtība
Attēla segmentācija ir process, kad attēla pikseļiem tiek piešķirti indeksi, kas unikāli
apzīmē, kādam segmentam jeb pikseļu klasterim pieder konkrētais pikselis. Atpazīšana ir
klasifikācijas process, kas piešķir katram pikselim indeksu, kas apzīmē, kādam objektam
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pieder šis pikselis. Objekts savukārt ir segments jeb klasteris, kas satur semantisko nozīmi,
tāpēc iepriekšējo atpazīšanas procesa definīciju var pārformulēt šādi: atpazīšanas process ir
klasifikācijas process, kas piešķir katram pikselim segmenta indeksu, kur segments paredz arī
semantisko nozīmi. Kas dod pamatu secināt, ka segmentācijas algoritmus var pielāgot
klasifikācijas uzdevumiem.
Eksistē dažādi segmentācijas algoritmi:
 šķautņu atpazīšana (edge detection) [19], [46], [63];
 ūdensšķirtņu algoritms (watershed algorithm) [62];
 sagaidāmās vērtības maksimizēšanas algoritms (expectation-maximization method)
[46];
 ģenētiskie algoritmi (genetic algorithms) [22], [46];

 pašorganizējošās kartes (Kohenen’s self-organizing maps) [22];
 min-cut/max-flow segmentācija [26-27], [40], [58].
Šajā rakstā tiek apskatīta min-cut/max-flow segmentācija, kas veido pamatmezglu
“Enerģijas samazināšanas pieejas” metodoloģijā.
Min-cut/max-flow segmentācija pamatojas uz šādiem principiem:


pirms pielietot segmentācijas algoritmu, attēls tiek konvertēts matemātiskajā grafā;



blakus pikseļi ir saistīti ar enerģiju, kura jāpielieto, lai atdalītu šos pikseļus;



pikseļi, kas pieder dažādiem objektiem, ir saistīti ar mazāku enerģiju;



segmentācijas uzdevums ir atrast tādu risinājumu, lai sadalītu attēlu uz divām daļām,
pielietojot minimālu enerģiju;



lai atrastu risinājumu, kā sadalīt attēlu ar minimālu enerģiju, tiek pielietoti maksimālās
plūsmas meklēšanas algoritmi (maximal flow algorithms).

5.4.2. Matemātiskie grafi
Matemātiskais grafs (mathematical graph) ir kolekcija, kas sastāv no divām kopām G =
{V; E}, kur V ir mezgli (vertices), bet E – šķautnes (edges). Mezgli ir elementi, bet šķautnes ir
saites, kas savieno šos elementus. Šķautnes tiek pierakstītas šādā formā: (a ,b)∈E , kur a un
b ir mezgli {a , b}∈V . Ja kustības virziens starp diviem mezgliem ir ierobežots ar vienu
virzienu, matemātisko grafu sauc par orientētu (directed). Ja katrai matemātiskā grafa saitei
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tiek piešķirtas ceļa izmaksas, tad matemātisko grafu sauc par matemātisko grafu ar svariem
(weighted). 5.2.attēlā ir parādīti matemātiskā grafa piemēri ar vizuālajiem apzīmējumiem un
matemātisko pierakstīšanas veidu.

5.2.attēls. a) neorientēts matemātiskais grafs, b) orientēts matemātiskais grafs ar svariem [64]

5.4.3. Attēla transformācija
Attēla transformācija matemātiskajā grafā notiek pēc šādiem principiem:


katru pikseli aizvieto ar mezglu (skat. 5.3.attēlu );



katri divi blakus esošie pikseļi tiek savienoti ar divām šķautnēm: no p līdz q un pretējā
virzienā no q līdz p (5.3.attēls), kur p un q ir blakus esošie pikseļi. Šķautnes starp
pikseļiem tiek sauktas par N-saitēm [27];



N-saišu svari tiek aprēķināti, pielietojot gluduma izmaksas funkciju (smooth cost),
Vp,q(Lp, Lq), kur L ir pikseļu p un q klašu indeksi;



var pielietot 4-ceļu vai 8-ceļu shēmas (torņa un dāmu pārvietošanas ceļi), kas nosaka
blakus esošos pikseļus;



matemātiskajam grafam tiek pievienoti divi termināli: viens izpilda plūsmas avota
(source) lomu S, otrais – ūdens kolektora (sink) T. Plūsmas avotu S savieno ar katru
mezglu, bet katru mezglu ar ūdens kolektoru (skat. 5.3.attēlu). Šķautnes, kas savieno
mezglus ar termināliem, sauc par T-saitēm [27];



T-saišu svari tiek aprēķināti, pielietojot indeksēšanas izmaksas (label cost) Dp(Lp);



termināls S tiek asociēts ar segmentu “0”, bet termināls T – ar segmentu “1”;



segments “0” apzīmē objektu, bet “1” – fonu jeb troksni. Kas ir objekts un fons, tiek
noteikts no uzdevuma nostādnes.



Transformācijas procesā, piešķirot svarus matemātiskajam grafam, jāievēro šādi
nosacījumi:
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svari tiek piešķirti katrai šķautnei [27], [58];



svari tiek aprēķināti, pielietojot pozitīvo simetrisko funkciju [58];



metrikai jābūt tādai, lai svari starp līdzīgiem pikseļiem būtu lielāki [26], [40], [58];



šķautņu (p, q) un (q, p) svari var atšķirties [27].

5.5. Enerģijas samazināšana
Kad ir pabeigts attēla transformācijas process matemātiskajā grafā, min-cut/max-flow
segmentācijas algoritms sāk meklēt optimālāko risinājumu. Optimālāko risinājumu nosaka
minimālais grieziens, kas sadala attēlu uz divām daļām, pielietojot minimālo enerģiju.
Enerģijas daudzums, kas jāpieliek, lai sadalītu attēlu, tiek aprēķināts pēc formulas (5.1):
(5.1)
kur p – dotais pikselis, q – blakus esošais pikselis, L – segmentu indeksu kopa (the set of
labels), Dp(Lp) – izmaksas, lai pikselim p piešķirtu indeksu Lp, Vp,q(Lp, Lq) – enerģija, kas
jāpatērē, lai sarautu saiti starp p un q [27], [58]. Formulas komponents Dp(Lp) tiek saukts par
indeksēšanas izmaksu formulu, bet Vp,q(Lp, Lq) – par gluduma izmaksu formulu [64].
Indeksēšanas un gludumu izmaksu formulas tiek pielietotas, lai aprēķinātu matemātiskā grafa
svarus.

5.3.attēls. Shēma, kā notiek attēla transformācija matemātiskajā grafā.
Autora veidots pēc [64]
5.4.attēlā ir parādīti minimālā griezuma piemēri:


ja minimālais grieziens ir C = {(S, A), (S, B)}, tad mezgli A un B paliek saistīti ar
terminālu T, kas nozīmē, ka abi mezgli pieder segmentam “1” un pielietotā enerģija ir
54

vienāda ar vērtību DA(0) + DB(0) (skat. 5.4.a. attēlu);


ja minimālais grieziens ir C = {(A, T), (B, T)}, tad mezgli A un B paliek saistīti ar
terminālu S, kas nozīmē, ka abi mezgli pieder segmentam “0” un pielietotā enerģija ir
vienāda ar vērtību DA(1) + DB(1) (skat. 5.4.b. attēlu);



ja minimālais attēls ir C = {(S, A), (A, B), (B, T)}, tad mezgls A paliek saistīts ar
terminālu T, bet mezgls B ar terminālu S un pielietotā enerģijas ir vienāda ar vērtību
DA(0) + DB(1) + VA,B(0, 1) (skat. 5.4.c. attēlu).

5.4.attēls. Minimālā griezuma piemēri [64]

5.5.1. Maksimālā plūsma
Saskaņā ar Ford-Fulkerson teorēmu minimālā griezuma problēma tiek atrisināta, pielietojot
maksimālās plūsmas meklēšanas algoritmus, zīmējot analoģiju, ka šķautnes ir ūdensvadi,
svari – ūdensvadu diametrs, bet enerģija – plūstošā ūdens daudzums [27], [58]. Ievērojot
principu “Pikseļi, kas pieder vienam segmentam, ir saistīti ar lielāku enerģiju nekā pikseļi, kas
pieder dažādiem segmentiem”, var secināt, ka segmentu robežpikseļi veidos ūdens
sastrēgumus, izlaižot ūdeni no termināla S līdz terminālam T. Sanāk, ka sastrēgumi ir
minimālā griezuma vietas, kuras var atrast, pielietojot loģisko izteiksmi (5.2):
(5.2)
5.5.attēlā ir parādīts sastrēguma piemērs:


(A, B): Pieļaujamā plūsma > Plūsma, tad (A, B) nav robeža starp segmentiem;



(B, C): Pieļaujamā plūsma = Plūsma, tad (B, C) ir robežas starp segmentiem. B
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pieder avotam, bet C – tvertnei, ievērojot plūsmas virzienu (plūsma > 0);


(C, D): Pieļaujamā plūsma > Plūsma, tad (C, D) nav robeža starp segmentiem.

5.5.attēls. Ūdens plūsmas sastrēgums [64]
Maksimālo plūsmu var atrast, piemēram, pielietojot Dinic’s algoritmu, kas pamatojas uz
šādiem principiem:


īsākais ceļš no S līdz T tiek aizpildīts ar ūdeni pirmais;



pēc katras iterācijas tiek konstruēts grafs ar atlikušajiem ceļiem (residual graph). Tsaišu pieļaujamā plūsma tiek aprēķināta pēc formulas f(t) = f(t-1) – dx(t), kur f –
pieļaujamā plūsma, t – iterācijas numurs un dx – izlaistā plūsma iterācijas t laika
momentā. Kad ūdens plūsma N-saitē pieaug, pretējā virziena šķautnes ūdens plūsma
atlikušo ceļu grafā tiek palielināta pēc formulas f(t) = f(t-1) + dx(t).

5.5.2. Segmenta sākuma punkti
Šajā rakstā tiek apskatīta metode, kas pielieto tādu pieeju kā sēklu ģenerēšana (seed-based
method). Par seklām tiek saukti pikseļi, kas identificē objektu un fonu jeb segmentu “0” un
“1”. Sēklas veido iepriekšējās zināšanas par attēlu, norādot pikseļus, kuri viennozīmīgi pieder
katram segmentam, bet pārējie jau tiek identificēti, pielietojot min-cut/max-flow algoritmu.
Indeksēšanas izmaksu formula Dp(Lp) izmanto sēklas kā parametru, ievērojot šādu principu:
ja pikselis ir sēkla, tad T-saite pieļaujamā plūsma ir vienāda ar bezgalību, pretējā gadījumā –
ar nulli.

5.6. Algoritma realizācija un pārbaude
Lai pārbaudītu enerģijas samazināšanas pieeju (metodoloģiju), tika realizēts min-cut/maxflow segmentācijas algoritms, pielietojot Java programmēšanas valodu (tika izvēlēts Dinic's
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algoritms). Tomēr pirms praktiskās pielietošanas algoritms jāpārbauda. Pārbaudes testam
jābūt vienkāršam gan realizācijas, gan rezultāta interpretācijas ziņā. Tāpēc vislabākā izvēle,
pēc autora uzskatiem, ir noskenēta teksta atpazīšana, jo priekšzināšanas par tekstu ir viegli
pierakstāmas matemātiskajā formā: teksts ir melns, bet papīrs – balts (skat. formulu 5.3); kas
veido enerģijas samazināšanas pieejas atskaites punktu meklēšanas soli. Vizuāli pārbaudīt
burtu segmentāciju arī ir diezgan vienkārši.
.

(5.3)

Lai izteiktu blakus esošo pikseļu līdzību skaitļu vērtībā, tika pielietota šāda metrika (5.4):
(5.4)

Funkcija (5.4) iztur visas prasības, kas bija minētas nodaļā “Attēla transformācija”, bet

5.6.attēlā ir parādīta funkcija 1 / |x|.
5.6.attēls. Funkcija 1 / |x| [64]
Pielietojot aprakstīto loģiku, algoritms tika notestēts divos etapos:
1.) tika izveidots paraugs, kas tika aprēķināts manuāli, pēc tam salīdzināts ar algoritma
darba rezultātu (skat. 5.7.attēlu);
2.) tika sagatavots paraugs ar noskenētu tekstu un rezultāts tika pārskatīts vizuāli
(skat. 5.8.attēlu).
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5.7.attēls. Paraugs un manuālā aprēķināšana, pielietojot Dinic's algoritmu.
Autora veidots pēc [64]

5.8.attēls. Noskenēta teksta segmentācijas rezultāts. Autora veidots pēc [64]
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5.7. Izstrādātās metodoloģijas salīdzināšana ar eksistējošajiem
risinājumiem
Izstrādātā metodoloģija ir praktiski pielietojama ne tikai topogrāfisko objektu atpazīšanai,
bet arī citiem mērķiem. Piemēram, izstrādājot un realizējot min-cut/max-flow algoritmu, tas
sākumā tika notestēts, izpildot noskenēto simbolu atpazīšanu (skat. 5.6.nodaļu).
Saskaņā ar pasūtītāja lietišķajām vajadzībām promocijas darba izstrādes procesā tika pētītas
eksistējošās metodes un risinājumi, kuru uzdevums ir atpazīt topogrāfiskos objektus. Šajā
nodaļā ir veikts izstrādātās metodoloģijas salīdzinājums ar citiem eksistējošajiem topogrāfisko
objektu atpazīšanas risinājumiem.
Pirmais, ar ko atšķiras izstrādātā metodoloģija, – tā nav konkrēta objekta atpazīšanas
metode vai risinājums kā lēmuma koks vai neironu tīkls. Tas ir konceptuāls modelis, kas
sastāv no septiņiem posmiem, kur katru posmu var izpildīt, pielietojot dažādas metodes.
Rezultātā tas ļauj zinātniekam koncentrēties nevis uz detaļām, bet analizēt problēmu kopumā,
izskatot dažādus variantus, kā realizēt vienu vai citu posmu un atrast labāko risinājumu
konkrētajam mērķim. Var teikt, ka ESP metodoloģija ir vairāk paredzēta ekspertu grupai.
Realizējot būvju atpazīšanas programmu pēc izstrādātās metodes, tās būtība ir aprakstītā
8.1.nodaļā un zinātniskajā rakstā “Building Recognition Using LiDAR and Energy
Minimization Approach” [39], lai realizētu pēcapstrādes posmu – vektorizāciju, tika izmantots
gatavs Quantum GIS rīks kā “melnā kaste”. Bet, izstrādājot klastera risinājumu (skat.
8.3.nodaļu), jau tika realizēts Teo Pavlidi vektorizācijas algoritms tieši programmā [101].
Metodoloģija ļauj izanalizēt veselu jautājumu kopu:

 kāda aparatūra ir vajadzīga mērķa sasniegšanai, piemēram, LiDAR vai hiperspektrālā
kamera, personālais dators vai klasteris;

 kādu platformu izmantot skenēšanai, piemēram, lidmašīnu vai mašīnu;
 ar kādu izšķirtspēju ir nepieciešams izpildīt skenēšanu;
 netehniskas prasības, piemēram, kādā gadalaikā vai dienas posmā izpildīt zemes
virsmas skenēšanu, vai ar kādu rakursu uztvert objektu – no augšas vai sāna;
Rezultātā var secināt, ka metodoloģija vairāk ir vērsta uz industriju, nevis zinātni kā tādu.
Ja apskata metodoloģijas konceptuālo bloku secību, var pamanīt analoģiju ar
programmatūras izstrādes metodoloģijām, kuras dažkārt tiek izmantotas arī citu produktu
ražošanai. Piemēram, klasiskais ūdenskrituma modelis paredz piecus blokus:
 prasību analīze;
 projektēšana;
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 izstrāde;
 testēšana;
 ieviešana.
Prasību analīzes rezultātā tiek iegūta programmatūras prasību specifikācija (PPS),
projektēšanas rezultātā – programmatūras projekta apraksts (PPA), izstrādes un testēšanas
rezultātā – pats produkts. Meklējot analoģiju, var pamanīt, ka ESP metodoloģijas posms
“Attēla uztveršana” ir līdzīgs prasību analīzei, jo visi faktori – ar kādu skeneri tika uztverts
attēls un kādos apstākļos notika skenēšana – nosaka:


pieejamās īpašības objekta atpazīšanai;



objekta atpazīšanas sarežģītību tādu kā iespējamo objektu skaits vienā attēlā, troksnis
un objekta neparedzamais izvietojums;



vajadzīga priekšapstrāde pirms atpazīšanas procesa, piemēram, transformācijas vai
trokšņa filtri.

Var teikt, ka iegūtais attēls ir sava veida “PPS”, kas nosaka prasības objekta atpazīšanai.
Ja apskata zemes virsmas atpazīšanas metodi, tad atpazīšanas process notika, veicot divus
ciklus: pirmajā ciklā tika izpildīta visu punktu sadalīšana divas grupās “ūdens” un
“sauszeme”, bet otrajā ciklā segments “sauszeme” jau tika sadalīts divās apakšgrupās –
“lauki” un “meži”, kas atgādina spirāles un Microsoft Solution Framework (MSF)
metodoloģijas [90]. Jāsaka, ka MSF metodoloģija ir daudz līdzīga ESP metodoloģijai, jo MSF
metodoloģijas ideja ir sadalīt visu lielu projektu mazākos apakšprojektos, kur katrs
apakšprojekts ir pilnīgi gatava programma, bet spirāles metodoloģijas gadījumā liels projekts
tiek uzlabots vairākas reizes, kamēr netiek sasniegts gaidāmais rezultāts.
Izstrādājot programmatūru būvju atpazīšanai, tika izpildīta šāda soļu secība:
1. tika izstrādāta būvju atpazīšanas metode ESP metodoloģijā;
2. tika realizēta programma (kodēšana un testēšana).
Sarežģītāki projekti var izskatīties šādi:
1. objekta atpazīšanas modeļa realizācija ESP metodoloģijā;
2. PPS un PPA izstrāde;
3. projekta realizācija;
4. ieviešana ekspluatācijā.
No kā izriet, ka metodoloģija izveido slāni, kurā eksperti un speciālisti nosaka, kādai
sistēmai jābūt, lai realizētu inženiertehnisko risinājumu objekta atpazīšanai.
Izstrādātā

metodoloģija

pamatojas

uz

min-cut/max-flow
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segmentācijas

algoritmu

pielietošanu, piešķirot šiem algoritmiem papildīpašību – ne tikai izdalīt vienmērīgu reģionu,
bet arī piešķirt šim segmentam klasi, kas tika pierādīts un detalizēti aprakstīts zinātniskajā
rakstā “Land Cover Recognition using Min-Cut/Max-Flow Segmentation and Orthoimages”
[64]. Eksistējošās metodes, piemēram, neironu tīkli vai lēmuma koki analizē katru attēla
punktu atsevišķi, pamatojoties uz savāktajiem statistiskajiem datiem, tomēr šie klasiskajiem
risinājumiem piemīt nopietns trūkums – eksistē pārklāšanās zonas, kad divas klases ar
nenoteiktu varbūtību var saturēt vienādas īpašību vērtības. Savukārt ESP metodoloģija piešķir
pozitīvu īpašību realizētajām metodēm – klašu piederība tiek koriģēta pēc attāluma no
viennozīmīgi noteiktiem punktiem un pēc atšķirības stipruma no blakus esošajiem
izteiktajiem punktiem.
ESP metodoloģija piešķir vēl divas pozitīvas īpašības realizētajām metodēm:
 sākumā tiek meklētas vietas, kur objekts var būt izvietots attēlā, ņemot vērā, ka
objektu skaits nav zināms, kā arī to forma, mērogs un izvietojums attēlā;
 izpildot segmentāciju ar min-cut/max-flow algoritmiem, tiek iegūti segmenti, kas
potenciāli var būt meklējamais objekts, ko var pārbaudīt ar papildmetodi. Piemēram,
zemes virsmas atpazīšanas metodes gadījumā [64] netika pildīta papildpārbaude, bet
būvju atpazīšanas gadījumā [39] tika veikta pārbaude pēc objekta platības.
Vēl viena pozitīva īpašība, kas tiek iegūta, pielietojot ESP metodoloģiju, var pamanīt, ja
salīdzina būvju atpazīšanas metodi, izstrādāto ESP metodoloģijā, un vienkāršu būvju
atpazīšanas metodi, aprakstītu zinātniskajā rakstā [103]. Saskaņā ar rakstu [103] būves tiek
atpazītas pēc stipra pacēluma un krituma, kas nenostrādās nestandarta mājas gadījumā (skat.
5.9.attēlu).

5.9.attēls. Vienkāršas un ESP bāzētās metodes salīdzinājums: a) vienkārša metode; b) ESP
bāzētā metode
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6. ĢEOTELPISKO OBJEKTU ATPAZĪŠANAS PRECIZITĀTES
NOVĒRTĒŠANAS METODES
6.1. Atpazīšanas kvalitātes būtība
Tālizpētes datu automātiskās atpazīšanas rezultātā tiek iegūta tematiskā karte. Tematiskā
karte var būt kā rastra attēls, vektorslānis vai 3D modelis, bet pirms pielietot atpazīšanas
sistēmu, lietotājam ir svarīgi zināt tās kvalitātes faktorus:


precizitāti;



cenu;



tālizpētes datu apstrādes laiku;



iegūtās informācijas apjomu un tās pielietošanas iespējas.

No visiem uzskaitītajiem kvalitātes parametriem vissvarīgākais ir precizitāte, jo tā raksturo
informācijas ticamību. Runājot par tematiskās kartes precizitāti, izšķir divas precizitātes [12]:


pozicionālo (positional), kura nosaka objekta izvietojuma pareizību ģeotelpā;



tematisko (thematical), kura nosaka piešķirtās klases pareizību, objekta kvalitatīvo un
kvantitatīvo datu precizitāti.

Precizitātes tips, kas tiek skarts šajā darbā, ir tematiskā precizitāte, ierobežojot redzesloku
līdz klasifikācijas precizitātes novērtēšanai.

6.2. Tematiskā precizitāte
Vēsturiskie pirmsākumi, kā novērtēt kartes tematisko precizitāti, meklējami apmēram
1975.gadā, kad tādi zinātnieki kā Hord un Brooner [37], van Genderen, Lock [68], un
Ginevan [33] nopublicēja savus rakstus ar aprakstu, kā un pēc kādiem kritērijiem novērtēt
kartes tematisko precizitāti [12].
Mūsdienīgā pieeja, kā novērtēt klasifikācijas precizitāti, ir kļūdu matricas (error matrix /
confusion matrix).

62

6.3. Kļūdu matrica
Kļūdu matrica ir tabula, kas vienlaicīgi parāda vairākus klasifikācijas rezultātu parametrus
(skat. 6.1.attēlu):


klašu nosaukumus un skaits;



cik bieži atpazītā klase sakrīt ar gaidāmo rezultātu;



cik bieži un ar kādām klasēm tiek sajaukta katra klase;



kopējais elementu skaits attēlā;



katras klases paraugu skaits attēlā;



cik bieži klasifikators atzīmēja katru klasi.

Zīmējot kļūdu tabulu, tabulas kolonnas parasti pielieto, lai attēlotu gaidāmās klases joslu
(reference data), bet rindas – klasificētās klases joslu (classified).

6.4. Kļūdu matricas analīze
Visbiežāk, lai raksturotu klasifikācijas sistēmas precizitāti, tiek pielietota kopējā precizitāte
(overall accuracy), kas tiek aprēķināta pēc formulas (6.1) [12], [32]:
,

(6.1)

kur T – kopējā precizitāte (overall accuracy), xii – vērtības pa kļūdu matricas diagonāli, N –
kopējais vērtību skaits.
Kopā ar kopējo precizitāti aprēķina arī lietošanas precizitāti (user's accuracy), zaudējumu
skaitu (omission error) un Kappa koeficientu (kappa coefficient) [42].
Apskatot lietošanas precizitāti (6.2), var novērtēt, cik precīzi tiek atpazīta katra konkrētā
klase.
,

(6.2)

kur U – lietošanas precizitāte, xi+ – kļūdu matricas i-tās rindas vērību summa.
Savukārt, novērtējot zaudējumu skaitu (6.3), var noteikt, cik bieži citas klases piesavina
analizējamo klasi:
,
kur E - zaudējumu skaits, xi+ – kļūdu matricas i-tās kolonnas vērtību summa.
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(6.3)

6.1.attēls. Kļūdu matricas piemērs. Autora veidots pēc [12]
Daudzi autori diezgan negatīvi attiecas pret kopējo precizitāti, jo pareizi atpazītas klases var
būt iegūtas nejaušības rezultātā [32]. Savukārt Kappa koeficients (6.4) ņem vērā visas vērtības
kļūdu matricā, kas veido spēcīgu rīku, kā analizēt kļūdu matricu un salīdzināt rezultātu ar
citām klasifikācijas sistēmām [42].

.

(6.4)

Viennozīmīgas sistēmas, kā sastādīt atskaiti par tālizpētes datu atpazīšanas precizitāti, nav,
tomēr 1995.gadā autors Trodd savā pētījumā [67] savāca šādus statistiskos datus [32]:


60% gadījumos zinātniskajos rakstos tiek attēlota kļūdu matrica;



68% gadījumos autori, lai noteiktu atpazīšanas precizitāti, pielietoja kopējo precizitāti (6.1);



48% gadījumos autori, lai noteiktu atpazīšanas precizitāti, pielietoja Kappa koeficientu (6.4).
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7. ZEMES VIRSMAS VEIDU ATPAZĪŠANA ORTOFOTO ATTĒLOS
Atšķirībā no cilvēka redzes mākslīgās sistēmas ir spējīgas uztvert visu elektromagnētiskā
starojuma diapazonu, kas tiek ierobežots tikai ar inženierdomu un pieejamajām tehnoloģijām.
Spektru josla, kādu redz cilvēks un lielākā daļa dzīvnieku, atrodas diapazonā ~400–700 nm
[49].
Lai uztvertu redzamo gaismu, cilvēka acs satur trīs fotoreceptoru tipus, kas uztver īsos (S,
~430 nm), vidējos (M, ~530 nm) un garos (L, ~560 nm) redzamās gaismas viļņus [49]. Kad
vizuāli attēli tiek uztverti, pielietojot trīs fotoreceptorus, redzes aparāts tiek saukts par
trihromatisko (trichromatic) [49], [51]. 19.gs. vidū teoriju par trihromatisko redzi izvirzīja
zinātnieki Thomas Young un Hermann Helmholtz, kura vēlāk kļuva par RGB krāsu modeļa
pamatu [79], kad, komponējot trīs krāsas (sarkanu, zaļu un zilu), tiek iegūtas visas pārējās
krāsas (skat. 7.1.attēlu).

7.1.attēls. RGB krāsu modelis [79]

7.1. Attēla īpašība “krāsa”
Krāsa: rezultātā, runājot par vizuālajiem attēliem, var secināt, ka primārā īpašība, kas
raksturo objektu, ir krāsa. Saskaņā ar to, ka rastra attēli sastāv no pikseļiem jeb maziem
kvadrātiem, kas satur vienmērīgu krāsu, loģiski būtu pieņemt, ka visvienkāršākā pieeja, kā
atpazīt ģeotelpas objektu rastra attēlā, ir mēģināt atpazīt objektu pēc pikseļa krāsas.
Savācot ūdens, mežu un lauku ortofoto paraugus, tika konstruēts RGB krāsu varbūtības
sadalījums (skat. 7.2.-7.4.attēlu). Tā kā statiski novērojamais objekts ir pikselis, pat nedaudzu
paraugu gadījumā kopējais novērojumu skaits pārsniedz dažus miljonus.
Apskatot paraugus (7.2.-7.4.attēls), var pamanīt krāsu plūsmu no kreisās uz labo pusi,
piemēram, 7.5.attēlā atsevišķi ir parādīts sarkanās krāsas gadījums.
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Savukārt, ja apskata RGB krāsu kā vektoru 3D koordināšu sistēmā (skat. 7.6.attēlu), var
pamanīt, ka klases pārklājas 3D telpā, kas netiek pamanāms, apskatot katru krāsu atsevišķi.
Rezultātā tāds vienpusīgs uzskats rada pretrunas un nepareizu klasifikāciju praktiskās
pielietošanas gadījumā (skat. 7.7.attēlu).

7.2.attēls. RGB krāsu varbūtības sadalījums ūdens paraugu gadījumā

7.3.attēls. RGB krāsu varbūtības sadalījums mežu paraugu gadījumā
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7.4.attēls. RGB krāsu varbūtības sadalījums lauku paraugu gadījumā

7.5.attēls. Klašu nobīde sarkanās krāsas gadījumā
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7.6.attēls. Klašu klasteri RGB telpā

7.7.attēls. Pretruna vienas krāsas pielietošanas gadījumā
7.7.attēlā vizuāli ir parādīta nepareiza klasifikācija, pielietojot vienu klasi. Attēls tika iegūts,
pielietojot loģisko spriešanu (logical reasoning), kas izriet no diagrammas ar sarkano krāsu
(skat. 7.5.attēlu):
Ja sarkanā krāsa < 32, tad tas ir ūdens.
Ja sarkanā krāsa pieder diapazonam [32; 96), tad – mežs.
Pretējā gadījumā – lauks.
Tas tiek izskaidrots ar vairākiem ietekmes faktoriem:

 fotogrāfijas iegūšanas apstākļi: filmēšanas laiks, Saules apgaismojums, fotoaparāta
īpašības, gadalaiks, dabas apstākļi utt.;

 statistiskie grafi apkopo informāciju, kad īstenībā jāievēro korelācija starp vairākām
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spektru joslām jeb ģeoobjektu iekrāsojuma neviennozīmīgumu, piemēram:
◦ ūdens var būt iekrāsots dažādās krāsās, ko ietekmē ūdens ķīmiskais sastāvs un
ūdens aļģes;
◦ vai veģetācijas sugu daudzveidība, kad katrai sugai ir savs iekrāsojums, kas var
mainīties atkarībā no gadalaika;

 neviennozīmības joslas, kad dažādu klašu diapazoni pārklājas, piemēram:
◦ kad meža ēna pārklājas ar ūdens diapazonu;
◦ vai zaļa zāle pārklājas ar koku krāsu;

 ortofoto iegūšanas un apstrādes metode: ievērojot, ka ortofoto nav oriģināli attēli, kas
tika uztverti, filmējot ģeotelpu, metode var izraisīt krāsu nobīdes, kas tiek ieviestas
ortofoto veidošanas procesā.

7.2. Autora izstrādātā zemes virsmas veidu atpazīšanas metode
Lai atrisinātu iepriekšminētos trūkumus, tika izstrādāta zemes virsmas atpazīšanas metode,
balstoties uz netiešo loģiku ar viennozīmīgajiem diapazoniem [64].
Metode pamatojas ESP metodoloģijā. Tālāk ir aprakstīti metodoloģijas posmu izvēlētie
konkrētie risinājumi.

 Attēla iegūšana – ortofoto.
 Priekšapstrāde – 2D attēls tiek transformēts matemātiskajā grafā.
 Sākuma punktu meklēšana – tiek organizēta, izmantojot šādu loģiku:
1.ciklā: ja sarkanā krāsa < 28, tad tas ir ūdens, ja sarkanā krāsa > 39, – sauszeme;
2.ciklā: ja sauszemes punkta sarkanā krāsa < 79, tad tas ir mežs, ja sarkanā krāsa >
111, – lauks.

 Klasterizācija, izmantojot minimālās enerģijas principu – tiek izmantots Dinika
algoritms (Dinic's algorithm).

 Klastera atpazīšana – netiek izmantota.
 Pēcapstrāde – matemātiskais grafs tiek transformēts rastrattēlā.
 Klasificēta attēla pielietošana:
1.ciklā: attēls punkti ar klasi “sauszeme” iziet otro ciklu, lai atpazītu apakšklases
“mežs” un “lauks”;
2.ciklā: klasificētais attēls pirmajā ciklā tiek papildināts ar apakšklasēm.
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Neviennozīmīgie diapazoni tika atpazīti pēc ģeotelpiski līdzīgiem blakusesošajiem, kurus
varēja viennozīmīgi noteikt. Rezultātā salīdzināšana pēc parauga, kam piemita izteikti
nepareiza ēnu un ūdens klasifikācija, uzrādīja Kappa koeficienta pieaugumu no 0,32 līdz 0,75
vērtībai.

7.3. Attēla īpašība “apgaismojums”
Apgaismojums: otrā īpašība, kas raksturo attēlu, ir apgaismojums. RGB krāsu modelī
apgaismojumu izsaka trīs kanālu intensitāte: kad visi kanāli ir vienādi ar 0, tiek iegūta melnā
krāsa, kad visi ir vienādi ar vērtību 255 – baltā krāsa, pārējās vērtības veido pelēku krāsu
gradāciju (skat. 7.8.attēlu).

7.8.attēls. Pelēko krāsu gradācija
Lai transformētu krāsainu attēlu melnbaltajā attēlā, eksistē dažādi algoritmi:

 metode “apgaismojums” (lightness): (MAX(R, G, B) + MIN(R, G, B)) / 2;
 pēc vidējās vērtības (average): (R + G + B) / 3;
 metode “spīdums” (luminosity): 0,21*R + 0,72*G + 0,07*B, kur R, G, B ir krāsu
intensitāte.
Tālāk tiek parādītas diagrammas ar vērtību varbūtības sadalījumu katras metodes gadījumā
(skat. 5.9.-5.11.attēlus).

7.9.attēls. Vērtību sadalījums ar apgaismojuma metodi
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7.10.attēls. Vērtību sadalījums, aprēķinot pēc vidējās vērtības

7.11.attēls. Vērtību sadalījums ar spīduma metodi
Ja salīdzina 7.5. un 7.11.attēlu, var redzēt, ka spīduma metodes un sarkanas krāsas vērtību
sadalījumi ir līdzīgi. Bet metode pēc vidējas vērtības un apgaismojuma metode satur vēl
stiprāku pārklājumu. Apkopojot šo informāciju var secināt, ka transformācijas metodes
melnbaltajā iekrāsojumā nedod pozitīvus rezultātus, tikai pieprasa papildu procesora noslodzi.
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7.4. Attēla īpašību kombinācija “krāsa un apgaismojums”
Krāsa un apgaismojums: ievērojot, ka ēnas rodas slikta apgaismojuma dēļ, var secināt, ka
iespējams atdalīt krāsu komponentus no apgaismojuma. RGB krāsu modelī komponents
“krāsa” un “apgaismojums” atrodas neatdalāmā formā viens no otra, tomēr eksistē citi krāsu
modeļi, piemēram:


apgaismojuma neitrālais rg krāsu modelis – kur krāsu vērtības tiek izteiktas kā
krāsu proporcijas pret kopīgo summu [34], [69].



x = R / (R + G + B)

(7.1)

y = G / (R + G + B)

(7.2)

z=1-x–y

(7.3)

Lab krāsu modelis: L – apgaismojums, a un b – krāsu vektori (skat. 7.12.attēlu).

7.12.attēls. Lab krāsu modelis [79]
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Parēja no RGB krāsu modeļa uz CIE Lab D65 (normālais apgaismojums) tiek veikta pēc
šāda algoritma [81]:
1) Sākumā tiek aprēķināts punkts XYZ krāsu modelī:

2) No XYZ telpas vērtības tiek pārrēķinātas telpā Lab D65:

Iegūtie eksperimentālie rezultāti ar krāsu modeļa transformāciju ir doti 7.13. un 7.14.attēlā.
7.13.-7.15.attēlos var redzēt, ka klašu klasteri vienalga pārklājas krāsu telpā. Vizuāli rg krāsu
modelis labāk sagrupē klases, tomēr, pārbaudot, kā tas praktiski likvidē ēnas (skat.
7.16.attēlu), var pamanīt, ka problēma netiek atrisināta un izraisa citus konfliktus, piemēram,
dīķis vizuāli kļūst līdzīgs zemes virsmai.

73

7.13.attēls. Apgaismojuma neatkarīgais rg krāsu modelis, kur ūdens – zilie punkti, meži –
zaļie punkti un lauki – sarkanie punkti

7.14.attēls. Lab krāsu modelis, kur ūdens – zilie punkti, meži – zaļie punkti un lauki –
sarkanie punkti
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7.15.attēls. Lab un Rg vērtību sadalījuma projekcijas uz koordinātu līnijām
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7.16.attēls. rg krāsu modelis (mākslīgais iekrāsojums)
Ja visos iepriekšējos novērojumos tika apstrādāti visi pikseļi kā atsevišķas neatkarīgas
vienības, tad nākamais posms ir apskatīt pikseļu grupu kā vienotu kopu jeb veikt klašu
tekstūru analīzi.

7.5. Attēla īpašība “tekstūra”
Tekstūras kā īpašības spēlē svarīgu lomu objekta atpazīšanas uzdevumos. Tekstūras tiek
dalītas taustāmajās (tactile) un vizuālajās (visual) apakšgrupās, kur taustāmās tekstūras
attiecas uz virsmas izjūtu, bet vizuālās – uz virsmas zīmējumu [118]. Runājot par ģeotelpisko
objektu atpazīšanu, var atzīmēt, ka 3D ģeotelpas attēli, kā digitālais zemes virsmas modelis,
RADAR un LiDAR punktu mākoņi, pieder taustāmo tekstūru grupai, bet vairāku spektru attēli
– vizuālo tekstūru grupai.
Vizuālā tekstūra ir īpašība, kas raksturo un skaitliski izsaka pikseļu krāsu un apgaismojuma
kontrasta izmaiņas telpā [35], [54]. Taustāmā tekstūra – īpašība, kas izsaka elementu blīvumu,
attālumu un leņķisko izvietojumu telpā.
Visas tekstūratpazīšanas metodes dalās divās grupās: statistiskajās (statistical-based) un
strukturētajās (structural-based) metodēs [59]. Statistiskās jeb uz īpašībām bāzētās (featurebased) metodes novērtē reģiona attēlu, bet strukturētās – elementu savstarpējo izvietojumu
[54], [64].
Tekstūranalīzes uzdevums ir matemātiski novērtēt un skaitliski izteikt tādas reģiona īpašības
kā gludums, raupjums, vienmērīgums u.c. ar mērķi dot iespēju tehnikai salīdzināt tekstūras un
atšķirt vienu tekstūru no otras.
Lai praktiski pielietotu statistisko tekstūras analīzi, izmanto 3x3, 5x5 un 7x7 logus
(windows), kur nepāra skaitlis tiek ņemts ar domu iegūt centrālo elementu [54].
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Tekstūras novērtēšana notiek pēc šāda algoritma [54], [71]:


tiek izvēlēts loga mērogs;



katram pikselim tiek piešķirts individuālais logs;



tiek aprēķināti tekstūras parametri;



vērtība tiek piešķirta centrālajam pikselim.

Zinātniskajā rakstā [35] tiek aprakstīti 27 tekstūras parametri. Mērot tekstūras parametrus,
tiek ievērots arī blakusesošo pikseļu virziens, aprēķinot attālumu starp pikseļu vērtībām: 0°,
45°, 90°, 135° un to kombinācijas (skat. 7.17.attēlu) [35], [45].

7.17.attēls. Aprēķināšanas virzieni. Autora veidots pēc [45]
Lai vairākas reizes neaprēķinātu statistisko informāciju par pikseļiem un saglabātu oriģinālo
tekstūras raksturojumu, tiek izmantotas pelēko krāsu varbūtību tabulas (Gray-Level Cooccurrence Matrix, GLCM), kas iegaumē, cik bieži atkārtojas vērtību kombinācijas starp
blakus pikseļiem (skat. 7.18.attēlu) [28], [45].

7.18.attēls. Pelēko krāsu varbūtību tabulas aprēķināšanas piemērs: a) sākuma vērtības, b) 0°
virziens, c) 45° d) 90° un e) 135°. Autora veidots pēc [45]
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Praktiski tika apskatīti šādi tekstūras parametri melnbaltajiem attēliem [31], [35], [54], [60],
[71]:


kontrasts – skaitliski izsaka attālumu starp pikseļu vērtībām un tā stabilitāti:
,

(7.4)

kur i un j – varbūtības matricas rinda un kolonna;
p(i, j) – varbūtība.


enerģija – izsaka vērtību atšķirības sistemātiskumu:
,



(7.5)

entropija – skaitliski izsaka vērtību haotiskumu (nejaušību):
,



(7.6)

homogenitāte – izsaka vienmērīgu gludu pāreju:
,



(7.7)

dispersija – izsaka vērtību atšķirības daudzveidību:
,

(7.8)

kur µ – vidējā vērtība;
N – elementu skaits.
Veicot 7.9.-7.11., 7.13.-7.15.attēlu analīzi, var secināt, ka klasēm pieder pārejas īpašība
“meži-lauki-ūdens”. Tāds pats secinājums tika iegūts, analizējot krāsu tekstūras (skat. 4.7.pielikumus).
Eksperimenta laikā zemes virsmas klases tika salīdzinātas pēc tekstūras parametriem (27)
un (28).
,

(7.9)

kur i = [0; 8].

,

(7.10)

kur i = [0; 8].
Iegūtās diagrammas ir parādītas 5.19.-5.24.tabulā, bet 5.25.attēlā ir redzama tekstūras dinamika,
saskaņā ar kuru pāreja starp klasēm var būt organizēta divos virzienos, kurus izraisa dabas
apstākļi, piemēram, sniegs un rasa dod lauku un tīrumu tekstūras raksturojumu, līdzīgu meža
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klasei, bet ūdens viļņi – ūdens objektu tekstūras raksturojumu, kas atgādina laukus.

7.19.attēls. Klase “Ūdens” (tekstūras vērtības pēc formulas (7.9))

7.20.attēls. Klase “Lauki” (tekstūras vērtības pēc formulas (7.9))
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7.21.attēls. Klase “Meži” (tekstūras vērtības pēc formulas (7.9))

7.22.attēls. Klase “Ūdens” (tekstūras vērtības pēc formulas (7.10))
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7.23.attēls. Klase “Lauki” (tekstūras vērtības pēc formulas (7.10))

7.24.attēls. Klase “Meži” (tekstūras vērtības pēc formulas (7.10))
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7.25.attēls. Tekstūru pārēja no vienas klases citā

7.6. Pikseļu raksturojums un Mahalonobisa attālums
Veicot paraugu analīzi un apskatot ģeopikseļus krāsu, apgaismojuma un tekstūru telpā,
autors secināja, ka pikseļu atpazīšanas metodes nav efektīvas attēlu ar lielu izšķirtspēju
gadījumā (elementi smalkāki par 10 m/p). Tādus pašus secinājumus var atrast arī citu autoru
darbos [23], [56]. Lai atpazītu ģeoobjektus attēlos ar lielu izšķirtspēju, ir nepieciešams
izmantot segmenta atpazīšanas metodes.
Tomēr nedrīkst aizmirst, ka pikseļu metodes veido pamatbāzi segmentācijas algoritmiem, jo
segmentācijas algoritmu pamatā ir metrika, kas nosaka blakus pikseļu attālumu. Metrika var
būt izmantota divos veidos – pēc elementu līdzības, palielinot reģionu vai izpildot leņķu
meklēšanu ar sliekšņa palīdzību.
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Ja par attālumu tiek ņemta viena vienīgā īpašība, tad atrast attālumu starp diviem punktiem
nesagādā problēmas:
.

(7.11)

Ja vairākas īpašības ar vienādu soli (līdzīgas īpašības):
.

(7.12)

Dažādu īpašību gadījumā tāda pieeja nav efektīva, jo katra īpašība paredz savas robežas un
izmaiņu soli, kas pieprasa vērtību normalizāciju un atšķirības svaru noteikšanu. Piemēram,
vienā gadījumā viena un tā pati vērtība-atšķirība var būt neliela izmaiņa, otrajā gadījumā –
nopietna. Kā piemēru var minēt vērtību atšķirību un to dispersiju atšķirības ([0;255] un
[0;2552] telpas ar soļiem 1, 2, 3 ... pret soļiem 1, 4, 9 ... ).
Lai aprēķinātu attālumu starp diviem punktiem, kad tiek novērtēti uzreiz vairāki parametri
ar dažādu telpas mērogu, tiek izmantots Mahalonobisa attālums:

,

(7.13)

kur µ – vidējās vērtības,
δ – vērtību dispersija [88].
Ievērojot, ka tekstūras parametru skaits ir liels un katrs parametrs pieprasa datora jaudu, šo
parametru skaitu ir nepieciešams samazināt līdz būtiskākajam. Lai noteiktu būtiskākos
parametrus, var izmantot lēmuma pieņemšanas koku. 7.26.attēlā ir parādīts lēmuma koks, kas
tika sastādīts, izmantojot apgaismojuma, sarkanās, zilās un zaļās krāsas tekstūras parametrus
(7.4)-(7.8). Pievienojot RGB vektora tekstūras parametru (7.9) ar soli 1, lēmuma koka
algoritms izvēlējās šo parametru par pamatparametru (skat. 7.27.attēlu), bet 7.28.attēlā
gadījumā izdevās vispār samazināt tekstūras parametru sarakstu līdz vienam parametram –
Manhetenas distanci ar soli 3.
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7.26.attēls. Lēmuma koks ar tekstūras parametriem (7.4)-(7.9), attēlu veidi: apgaismojums,
sarkanā, zilā un zaļā krāsa (koks izveidots, pielietojot KNIME rīku [16])
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7.27.attēls. Lēmuma koks ar tekstūras parametriem (7.4)-(7.9), attēlu veidi: RGB vektors,
apgaismojums, sarkanā, zilā un zaļā krāsa (koks izveidots, pielietojot KNIME rīku [16])
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7.28.attēls. Lēmuma koks ar tekstūras parametriem (7.4)-(7.9), attēlu veidi: RGB vektors ar
soli viens un trīs, apgaismojums, sarkanā, zilā un zaļā krāsa (koks izveidots, pielietojot
KNIME rīku [16])
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7.7. Segmentācijas algoritmi
Eksistē vairāki segmentācijas algoritmi:


leņķu meklēšana (edge detection) [19], [46], [63];



ūdens līmeņa pacelšanās algoritms (watershed algorithm) [38];



adaptīvas maksimizācijas algoritms (expectation-maximization method) [46];



ģenētiskie algoritmi [22], [46];



Kohonena pašorganizējošās kartes [22];



minimālās pārraušanas un maksimālās plūsmas algoritmi (min-cut/max-flow
algoritms) [26-27], [40], [58].

Praktiski autors apskatīja četru segmentāciju algoritmu grupas:


leņķu meklēšanu, rezultāti tika atspoguļoti zinātniskajā rakstā [63];



dinamisko klasteru palielināšanas algoritmus, kas radīja pamatu tekstūru parametru
izmēģinājumiem (7.9) un (7.10);



SLIC metodi;



min-cut/max-flow algoritmu, kas kļuva par “Enerģijas samazināšanas metodoloģijas”
pamatakmeni.

7.8. SLIC segmentācijas algoritms
Vienkāršs iteratīvais lineārais algoritms (simple linear iterative clustering algorithm, SLIC)
ir kateterizācijas algoritms, kas sadala attēlus pēc krāsu vienādības un pikseļu attāluma. SLIC
metode ir 5D metode [Labxy], kur [Lab] ir krāsu vektors CIELAB krāsu telpā, bet [xy] –
pikseļa koordinātes. Euklīda attālumu nav iespējams izmantot 5D telpā bez īpašību
normalizācijas [18], [70].
Lai aprēķinātu punktu attālumu, SLIC segmentācijas autori piedāvā šādu formulu
komplektu [70]:

d lab =√(l p −l p )2+(a p −a p )2+(b p −b p )2
1

2

1

2

1

2

,

(7.14)

kur dlab – krāsu attālums.
d xy= √( x p − x p )2+( y p − y p )2
1

2

kur dxy – attālums telpā.
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1

2

,

(7.15)

D s=d lab +

m
d
S xy ,

(7.16)

kur Ds – kopīgais attālums,
bet S =√ N / K , pieņemot, ka N ir pikseļu skaits, bet K – superpikseļa mērogs.

SLIC algoritma [18], [70] pseidokods
1. Inicializē klasteru

centrus, izvietojot punktus režģa šūnu centros.

2. Izvieto punktus n x n attālumā vietās ar mazāko gradientu, kas tiek aprēķināts pēc
formulas:

G= √(I ( x−1, y)−I (x+1, y))2+(I ( x , y−1)−I ( x , y+1))2 .

(7.17)

3. Atkārto, kamēr kļūda E ir mazāka par slieksni.
3.1. Piešķir klasterim pikseļus ar tuvāko attālumu, pielietojot formulas (7.15; 7.16). Tiek
apskatīti klasteri attālumā 2S x 2S.
3.2. Atjauno klasteru centrus.
3.3. Aprēķina kļūdu E.
SLIC segmentācijas autoru darbā [18], [70] tika piedāvāts aprēķināt kļūdu E kā attālumu
starp vecajiem un jaunajiem klasteru centriem.
Lai pārtrauktu algoritmu, autors izmantoja dabīgo lūzumu (Natural Breaks) principu.
Dabīgo lūzumu algoritmam raksturīgas šādas īpašības [96]:
1.) tas maksimāli palielina attālumu starp klasēm;
2.) samazina attālumu starp klašu vērtībām.

Dabīgo lūzumu algoritma pseidokods:


aprēķina klašu kvadrātdispersiju summu (sum of squared deviations, SSD);



aprēķina klašu kvadrātdispersiju vidējo;



aprēķina dispersiju no klašu kvadrātdispersijām;



pārvieto vienu vienību no klases ar lielāko kvadrātdispersiju uz blakus klasi ar mazāku
kvadrātdispersiju;



punkti 1) – 4) tiek atkārtoti, kamēr netiks sasniegts klašu kvadrātdispersiju summas
minimums.

SLIC algoritmam pielabots pārtraukuma nosacījums: kamēr TSSD(t)>TSSD(t+1) , kur t –
iterācija un TSSD=∑ SSD .
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1.eksperiments: oriģinālā attāluma loģika, formulas (7.14–7.16)

7.29.attēls. Segmentācija, pielietojot SLIC metodi
2.eksperiments: Manhetenas attālums ar soli=3

7.30.attēls. Segmentācija, pielietojot autora modificēto SLIC metodi ar Mahalonobisa
attālumu un dabīgajiem lūzumiem
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8. BŪVJU ATPAZĪŠANA LĀZERSKENĒŠANAS PUNKTU MĀKONĪ
8.1. Autora izstrādātā būvju atpazīšanas metode
Metode pamatojas ESP metodoloģijā. Tālāk ir aprakstīti ESP metodoloģijas posmu izvēlētie
konkrētie risinājumi.
1. Attēla iegūšana – zemes virsmas lāzerskenēšana no lidaparāta.
2. Priekšapstrāde – lāzerskenēšanas punktu mākonis tiek filtrēts un vienlaicīgi projicēts
uz 2D plakni, izmantojot MIN-MAX pieeju, kad sākumā tiek atstāti tikai pēdējie
atstarotie punkti, no kuriem tiek paņemts punkts ar minimālo augstumu.
3. Sākuma punktu meklēšana – lai identificētu sākuma punktus, tiek izmantots
augstuma slieksnis – 1,8 m.
4. Klasterizācija, izmantojot minimālās enerģijas principu – tiek izmantots Dinika
algoritms (Dinic's algorithm).
5. Klastera atpazīšana – pēc objekta platības, piemēram, ne mazāk kā 25 m2.
6. Pēcapstrāde – rastrattēla vektorizācija, izmantojot modificēto Teo Pavlidi algoritmu
(Theo Pavlidis' algorithm).
7. Klasificēta attēla pielietošana: vektroslānis shapefile formātā, kuru var izmantot
ģeotelpas analīzei ģeogrāfiskajās informācijas sistēmās.

1.eksperiments
Lazerskenēšanas paraugs: 1 km2 ar vidējo punktu blīvumu 12,79 p/m2.
Filtrs pēc platības: 25 m2.
Metode parādīja šādus rezultātus [39]:


metode strādā ar 76% precizitāti pēc Kappa koeficienta, pielietojot pārklāšanas metodi
un saskaitot pikseļus;



kopējā precizitāte tika iegūta 98 procentos, un būves tika atpazītas ar 83% precizitāti.

2.eksperiments
Lāzerskenēšanas paraugs: 1 km2 ar vidējo punktu blīvumu 11,6 p/m2.
Metodes kvalitāti novērtēja Latvijas Lauksaimniecības universitātes eksperti, veicot
apsekošanu dabā. Pēc ekspertu atzinuma risinājums parādīja šādus rezultātus (skat.
2.pielikumu):
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 91% atrasto un atpazīto objektu skaits sakrīt ar reģistrētājiem kadastra objektiem;
 9% veido neatrasto, bet kadastrā eksistējošo reģistrēto objektu skaits;
 kļūdaini identificēto objektu skaits ir apmēram 8%;


sistēmas atpazīto jaunbūvēto objektu procents – 78%.

8.2. Minimālā lāzerskenēšanas punktu blīvuma noteikšana
8.2.1. Zemes virsmas lāzerskenēšanas matemātiskais modelis
Lāzerskenēšana (LiDAR), kas tiek veikta no lidaparāta, ir viens no tālizpētes veidiem, kā
uztvert digitālo zemes virsmas modeli (digital surface model). Lāzerskeneris strādā kā
attāluma mērītājs – pārzinot skenera telpisko vietu (X0Y0Z0), lāzerstarojuma šaušanas virzienu
(α) un lāzerstarojuma ceļa laiku, var aprēķināt atstarotā objekta punkta koordinātes (skat.
8.1.attēlu).

8.1.attēls. Lāzerskenēšanas modelis
Eksistē divi tehnoloģiskie risinājumi, kā novērtēt attālumu līdz objektam, pielietojot
lāzerskenēšanu:

 impulsa lāzeri (pulsed ranging);
 pilna viļņa lāzeri (continuous wave).
Ja tiek pielietots impulsa lāzers, attālums tiek rēķināts pēc formulas:
,

(8.1)

kur c – gaismas ātruma konstante 3*108 [m/s],
t – lāzerstarojuma ceļa laiks,
2 – divkāršais ceļš (līdz objektam un atpakaļ).
Formula (8.2) tiek pielietota, lai aprēķinātu attālumu līdz objektam, ja tiek pielietots pilna
viļņa lāzerskeneris:
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,

(8.2)

kur φ – fāzes nobīde,
T – viļņa periods.
Lāzerskeneris tiek raksturots ar šādiem parametriem:


cik bieži tiek izstaroti lāzerimpulsi;



lāzerskenēšanas maksimālais leņķis (field of view);



maksimālais skenēšanas attālums;



lāzerstarojuma frekvence;



maksimāli pierakstāmais atgriezto signālu skaits;



lāzerskenera mehāniskā ķermeņa tips (LiDAR mechanical part).

Lāzerimpulsu izšaušanas frekvence (pulse repetition frequency) ir izstaroto impulsu skaits
noteiktā laika intervālā. Jo biežāk lāzerskeneris izstaro lāzerimpulsus, jo lielāks punktu
blīvums uz zemes virsmas platību tiek sasniegts.
Attālums starp diviem blakus esošiem punktiem un skenēšanas platums (swath width) ir
atkarīgs no lāzerskenēšanas maksimālā leņķa un lidošanas augstuma. Lāzerskenēšanas platība
tiek rēķināta pēc formulas [24], [57]:
,

(8.3)

kur h – lidojuma augstums,
α – puse no lāzerskenēšanas leņķa (skat. 8.2.attēlu).
Skenēšanas trajektorija ir atkarīga no lāzerskenera mehāniskā ķermeņa tipa (skat. 8.2.attēlu)
[61]:


sinusoidāla, ja tiek izmantots svārstošais spogulis;



paralēlas līnijas, ja rotējošais spogulis;



eliptiskas līnijas, ja svārstošais spogulis (nutating mirror).

8.2.attēls. Lāzerskenēšanas trajektorija: a) sinusoidāla trajektorija, b) trajektorija ar paralēlām
līnijām, c) eliptiskās līnijas
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8.2.2. Nepieciešamais minimālais lāzerskenēšanas punktu blīvums
Digitālā zemes virsmas modeļa detalizācija tiek noteikta ar punktu blīvumu, kas pārklāj
zemes vienību. Tomēr augsts punktu blīvums obligāti nenorāda uz lāzerskenēšanas kvalitāti.
Liels atgriezto lāzersignālu skaits ir raksturīgs mežiem, kas tieši ietekmē punktu blīvumu, bet
daudzie atstarojumi no lāzersignāla veido tikai troksni būvju meklēšanas uzdevumos.
Minimālais punktu blīvums uz zemes virsmas vienību (ground sample) ir standarta prasība
lāzerskenēšanas specifikācijā. Zemes virsmas vienība ir vismazākais kvadrāts, kādos tiek
sadalīta visa digitālā zemes virsmas modeļa projekcija. Paša zemes virsmas vienība tiek
raksturota ar kvadrāta malas garumu (ground sample distance). Pēc būtības zemes virsmas
vienība spēlē pikseļa lomu.
Ja meklējamais objekts ir būve, tad lietderīgi punkti ir tikai vienkāršie (single returns) un
pēdējie signāla apgriezieni (last returns), tāpēc pārējos punktus ir nepieciešams ignorēt (8.4):

,

(8.4)

kur Ps – vienkāršo atgriezto signālu kopa,
Pl – pēdējo atgriezto signālu kopa,
N – zemes virsmas vienību skaits,
g – zemes virsmas vienības garums.
Lai atpazītu objektu, ir nepieciešams uztvert to attēlā. Piefiksēto punktu skaitam un
kombinācijai arī ir svarīga loma objekta atpazīšanā.
Veicot punktu mākoņa projekciju uz režģa plakni, visi pikseļi dalās trīs grupās:


piederošie būvēm;



daļēji piederošie;



būvēm nepiederošie.

Lai piefiksētu būvi attēlā, pietiek uztvert tās vienu vienīgo punktu. No tā izriet, ka būvi ir
iespējams piefiksēt un atpazīt, ja būvei ir pietiekami liels mērogs salīdzinājumā ar zemes
virsmas vienību (8.5):
,

(8.5)

kur g – zemes virsmas vienības garums.
Formula (8.5) tika nodefinēta, izanalizējot sliktāko būves izvietošanas gadījumu (skat. 8.5.e
attēlu), kad objekts ir izvietots zemes vienību krustpunktā ar 90 grādu leņķa pagriezienu. Tika
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noskaidrots, ka punktu blīvuma 1 p/m2 gadījumā potenciāli var atpazīt būves ar mērogu
2,8x2,8 m2.
Ievērojot, ka zemes digitālais modelis satur tikai māju jumtus, būvju atpazīšana īstenībā ir
jumtu atpazīšana. Tālāk tiek dots īpašību saraksts, kuras var izmantot, lai atpazītu jumtus:


sienu leņķi;



plaknes;



reģistrēto apgriezienu skaits un proporcija;



starojuma absorbēšanas koeficients.

8.3.attēls. Jumta 3D modelis un lāzerskenēšanas punkti
Ņemot vērā iepriekš teikto, problēmu – “noteikt minimālo punktu blīvumu” – var
pārformulēt šādi: “kādam jābūt minimālajam zemes virsmas vienības garumam, lai atpazītu
būvi ar platību S?”.
Rezultātā tiek iegūta formula:

.

(8.6)

Ja salīdzina objektu ar zemes virsmas vienību, tiek iegūti trīs gadījumi:


objekts ir mazāks par zemes virsmas vienību;



objekts ir vienāds ar zemes virsmas vienību;



objekts lielāks par zemes virsmas vienību.

Rezultātā jāizskata visi trīs gadījumi, lai izdarītu secinājumu par nepieciešamo zemes
virsmas vienības garumu.
8.4.attēlā ir dota varbūtība uztvert objektu, mazāku par zemes virsmas vienību.
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8.4.attēls. Varbūtība uztvert objektu, mazāku par zemes virsmas vienību
Lai aprēķinātu varbūtību uztvert objektu, kas ir vienāds ar zemes virsmas vienību, tiek
apskatīti iespējamie objekta izvietošanas varianti (skat. 8.5.attēlu):

8.5.attēls. Objekta izvietošanas varianti
8.1.tabulā ir dotas varbūtības uztvert un atpazīt objektu, vienādu ar zemes virsmas vienību.
8.1.tabula
Objektu uztveršanas un atpazīšanas varbūtības
a)

b)

c)

d)

e)

Punktu skaits

D

R

D

R

D

R

D

R

D

R

1

1,00

0,00

0,68

0,05

0,68

0,06

0,00

0,00

0,00

0,00

2

1,00

0,00

0,94

0,31

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

3

1,00

0,00

0,98

0,52

1,00

0,44

1,00

1,00

1,00

0,00

4

1,00

0,00

1,00

0,74

1,00

0,00

1,00

1,00

1,00

0,00

5

1,00

0,00

1,00

0,84

1,00

0,44

1,00

1,00

1,00

0,00

6

1,00

0,00

1,00

0,92

1,00

0,00

1,00

1,00

1,00

0,00

7

1,00

0,00

1,00

0,95

1,00

0,44

1,00

1,00

1,00

0,00

* D – varbūtība uztvert objektu, R – varbūtība uztvert trīs punktus vienlaicīgi, kolonnas nosaukumi
atbilst gadījumiem 8.5.attēlā

Izmantojot izstrādāto būvju atpazīšanas metodi, tika veikts eksperiments, lai pārbaudītu
matemātisko modeli un nepieciešamības gadījumā noteiktu koriģēšanas koeficientu, jo
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matemātiskajā modelī tiek izmantoti vispārināti un idealizēti gadījumi.
Eksperimenta parauga īpašības
Platība: 17,7 ha
Būvju platības procents no kopējās parauga platības: 16,4%
Veģetācijas platības procents no kopējās parauga platības: 23,6%
Mazākā būve pēc platības: 88 m2
Lietderīgais lāzerskenēšanas punktu blīvums: 12,3 p/m2
Lai samazinātu punktu skaitu, tika ņemta metode, kas aprakstīta zinātniskajā rakstā [65].
8.2.tabulā ir attēlots Kappa koeficienta kritums, samazinot punktu blīvumu pēc šī metodes.
8.2.tabula
Kappa koeficienta kritums, samazinot punktu blīvumu un palielinot zemes virsmas
vienības garumu g
Samazināšanas modulis
g
Punktu skaits
Kappa koeficients
1

1

12,79

0,78

3

1

4,29

0,79

7

1

2,13

0,74

12

1

1,58

0,60

12

2

4,34

0,66

30

2

2,10

0,60

50

2

1,59

0,48

30

3

3,98

0,44

60

3

2,28

0,47

100

3

1,69

0,40

Eksperiments parādīja, ka Kappa koeficients būtiski nesamazinās, kamēr punktu skaits nav
mazāks par divi. 8.1.tabulām apskatot b), c) un d) gadījumus, var redzēt, ka optimālākais
diapazons ir [3; 5] punkti. Analizējot gadījumu ar objektu, kas ir mazāks par zemes virsmas
vienību, tika secināts, ka tādi netiek uztverti. Pēc formulas (8.6) izriet, ka būve ar mērogu 88
m2 ir pietiekami liela, ja zemes virsmas vienība ir 3x3 m2. Vizuāli apskatot atpazīšanas
rezultātu, var redzēt, ka 3x3 m2 gadījumā šī būve tiek atpazīta, kas apstiprina matemātisko
modeli. Runājot par punktu skaitu, 4 punkti ir optimāls variants, jo nedod elementu
izkropļojumu kā divu un viena punkta gadījumā, kas apstiprina matemātiski izvēlēto
diapazonu [3; 5].
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8.6.attēls. Atpazītā būve pie dažāda punktu blīvuma un dažādas zemes virsmas vienības
(GSD)
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8.3. Augstas veiktspējas skaitļošanas risinājums
Sadarbībā ar Rīgas Tehnisko universitāti (RTU) tika izveidots klastera risinājums, kas veic
būvju atpazīšanu, pielietojot EMP metodoloģiju un lāzerskenēšanas datus.
8.7.attēlā ir parādīta risinājuma principiālā shēma.

8.7.attēls. Būvju atpazīšanas augstas veiktspējas skaitļošanas risinājums
Autora praktiskais ieguldījums augstas veiktspējas skaitļošanas risinājuma izveidē bija Java
konsoles lietotnes izstrāde, kas izmanto autora izstrādāto būvju atpazīšanas metodi.
Augstas veiktspējas skaitļošanas risinājums tika paredzēts lāzerskenēšanas datu apstrādes
paātrināšanai.
Lai salīdzinātu klastera risinājuma jaudu ar viena datora risinājumu, tika saņemti 25
lāzerskenēšanas paraugi ar mērogu 1 km2 sadarbības līguma ietvaros no Latvijas Ģeotelpiskās
informācijas aģentūras pētnieciskajiem mērķiem.

1.eksperiments
Pielietojot vienu datoru ar šādiem parametriem:
Intel Core (TM) 2 Duo CPU 2,66GHz 2,67 Ghz
2GB RAM
64bit OS Windows 7
Kopīgais laiks: 36 min 55 sec.
Ilgākā parauga apstrāde: 4 min 7 sec.
98

2.eksperiments
Pielietojot RTU klasteri, visi paraugi tika palaisti paralēli.
Ilgākais izpildes laiks: 3 min 9 sec.

8.8.attēls. Paraugu apstrādes laika sadalījums, pielietojot vienu datoru

14
12
10
8
6
4
2
0
t < 30

29 < t < 60

59 < t < 90

89 < t < 120

119 < t

8.9.attēls. Paraugu apstrādes laika sadalījums, pielietojot klasteri
Secinājumi
Zinot, ka Latvijas teritorijas platība ir apmēram 64,485 tūkst. km2 [7], izmantojot viena
galddatora jaudu, šo platību būtu iespējams apstrādāt apmēram 179 dienu laikā. Turklāt tiktu
veikta tikai būvju atpazīšana, neņemot vērā citas attēlu apstrādes operācijas. Pielietojot RTU
klasteri, kas kopā paredz 720 kodolus [102], šo pašu darbu varētu veikt 5 stundu laikā.
Pielietojot mediānu, aprēķins ilgtu 90 dienas - ar vienu galddatora palīdzību vai 1,5 stundas –
ar klasteri.
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SECINĀJUMI
Promocijas darba mērķis ir sasniegts un visi darba uzdevumi ir izpildīti. Hipotēze ir
pierādīta.

 Izstrādātā ESP metodoloģija ir praktiski pielietojama, kas tika eksperimentāli
pārbaudīts, realizējot divas ģeotelpisko objektu atpazīšanas metodes. Viena metode ir
paredzēta būvju atpazīšanai lāzerskenēšanas datos, otrā – zemes virsmas atpazīšanai,
ortofoto attēlos.

 Eksperimentāli tika noteikts, ka autora izstrādātā būvju atpazīšanas metode strādā ar
76% precizitāti pēc Kappa koeficienta, 93% kopējo precizitāti un būvju atpazīšanas
83% precizitāti. Pēc neatkarīgo ekspertu atzinuma izstrādātā būvju atpazīšanas metode
uzrāda šādus rezultātus:
◦ 91% atrasto un atpazīto objektu skaits sakrīt ar reģistrētājiem kadastra objektiem;
◦ 9% veido neatrasto, bet kadastrā eksistējošo reģistrēto objektu skaits;
◦ kļūdaini identificēto objektu skaits ir apmēram 8%;
◦ sistēmas atpazīto jaunbūvēto objektu procents – 78%.
◦

Skaitļi tika iegūti, izpildot apstrādātā reģiona apsekošanu.

 Eksperimentāli tika noteikts, ka zemes virsmas veidu atpazīšanas metode strādā ar
74% precizitāti pēc Kappa koeficienta un ar 83% kopējo precizitāti.

 Matemātiskās analīzes rezultātā tika definēta formula, ar kuras palīdzību ir iespējams
aprēķināt minimālo zemes virsmas vienību, ar kādu ir nepieciešams veikt
lāzerskenēšanu, lai atpazītu būvi. Formula tika eksperimentāli pārbaudīta, kā arī
noteikts labākais punktu skaits uz zemes vienību būvju atpazīšanai – [3; 5] punkti.

 Izstrādātais augstas veiktspējas skaitļošanas risinājums ļauj samazināt visas Latvijas
teritorijas lāzerskenēšanas datu apjoma apstrādi vidēji no 90 dienām līdz 1,5 stundām,
sliktākajā gadījumā – apmēram no 179 dienām līdz 5 stundām.
Darba realizācijas laikā tika izstrādāti papildsecinājumi:

 Vājākā vieta zemes virsmas veidu atpazīšanas metodē ir sākuma punktu meklēšanas
risinājums, kas tika realizēts, izmantojot spriešanas loģiku.

 Eksperimentāli tika noteikts, ka zemes virsmas atpazīšanas metode var strādāt ar 93%
precizitāti pēc Kappa koeficienta, ja tiks uzlabots atskaites punktu atpazīšanas
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algoritms.

 Pēc autora uzskatiem, ortofoto nav veiksmīga izvēle zemes virsmas veidu atpazīšanai.
Pirmkārt, ortofoto attēli nav oriģināli dati, kuri tiek radīti, izmantojot dažādus
algoritmus, kā arī paša cilvēka ieviestās korekcijas attēlā, kas pieļauj kļūdas datos.
Otrkārt, ortofoto attēli satur noapaļotas vērtības līdz diapazonam [0; 255]. Treškārt,
pikseļa vērtība ir krāsa, nevis atstarojuma intensitāte, bet objektus raksturo tieši to
fizikāli ķīmiskās īpašības, kas ietekmē atstarojuma intensitāti. Ceturtkārt, atpazīšana,
pielietojot ortofoto attēlus, ir iespējama, tomēr prasa pārāk lielu darba un resursu
ieguldījumu. Rezultātā autors piedāvā atkārtot eksperimentu ar zemes virsmas veidu
atpazīšanu, tikai pielietojot satelītu spektru attēlus.

 Izstrādātās metodes var uzlabot, pielietojot Mahalonobisa attāluma metriku, kas ļauj
apvienot dažādas īpašības ar dažādām vērtību telpām, kas tika pārbaudīts
eksperimentāli.

 Lai izvēlētos labāku īpašību komplektu attāluma metrikai, tiek piedāvāts izmantot
lēmumu kokus.

 Pielietojot lēmumu kokus, tika konstatēts, ka labākā īpašība zemes virsmas veidu
atpazīšanai ortofoto gadījumā ir tekstūra “Manhetenas attālums” ar soli trīs.
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NOBEIGUMS
 Izstrādātā būvju atpazīšanas metode var tikt adaptēta 3D mākonim, kā rezultātā tiek
iegūts nevis 2D vektorslānis ar būvēm, bet 3D modelis. Pārejot no 2D darba telpas uz
3D, palielināsies arī būvju robežu precizitāte.

 Eksperimentāli noteikts minimālais punktu blīvums, un punktu skaits tika pārbaudīts,
pielietojot algoritmu, kas samazina punktu blīvumu. Lai iegūtu ticamākus rezultātus,
eksperimentu būtu lietderīgi atkārtot, samazinot punktu blīvumu, veicot zemes
virsmas skenēšanu ar dažādu punktu blīvumu.

 Veicot būvju atpazīšanu, tika izmantotas divas īpašības: atgriezto signālu skaits
trokšņu filtriem un telpiskais attālums segmentācijas algoritmam. Darbā netika
apskatīta atgrieztā signālā intensitāte, kura var tikt pielietota, arī izpildot segmentācijas
algoritmu.

 Būvju un zemes virsmas veidu atpazīšanas metodes var tikt uzlabotas, pielietojot
Mahalonobisa metriku.

 ESP metodoloģija var tikt izmantota, lai izstrādātu atpazīšanas metodes, kas izmanto
spektru attēlus, hiperspektrālos attēlus, radarattēlus, krāsotos lāzerskenēšanas datus.

 Kodētā algoritma testēšana notika, veicot skenēto burtu atpazīšanu. ESP metodoloģija
var tikt izmēģināta arī citos atpazīšanas uzdevumos.
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