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Sentinel-2 na przykładzie zniszczeń w lasach
II. Klasyfikacja
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21) Klasyfikacja
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32) Klasyfikacja nadzorowana

Klasyfikacje nadzorowana – wykorzystuje tzw. „pola
treningowe”, czyli wybrane fragmenty obrazu, które można
uznać za reprezentatywne dla poszczególnych kategorii
użytkowania terenu, stanowiące wzorce klas.
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43) Metody klasyfikacji nadzorowanej

✓ Najkrótszej odległości – piksel przyporządkowywany jest do tej
kategorii, dla której odległość do obliczonej klasy wartości średniej
jest najmniejsza. Zmienność wartości pikseli dla poszczególnych
klas może się znacznie różnić powodując błędy w klasyfikacji. Aby
uniknąć błędów wprowadza się tzw. Odległości standaryzowane
(znormalizowane), które oblicza się, dzieląc odległości od średniej
przez wartość odchylenia standardowego dla poszczególnej klasy.
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53) Metody klasyfikacji nadzorowanej

✓Największego prawdopodobieństwa – obliczane jest dla każdego
piksela prawdopodobieństwo należenia do każdej z klas i piksel jest
przydzielany do tej kategorii, dla której jest największe
prawdopodobieństwo. Dla każdej klasy obliczana jest wartość średnia
oraz macierz wariancyjno- kowariancyjna, która pozwala na
zakwalifikowanie piksela do danej klasy.



June 16

64) Klasyfikacja nienadzorowanej

Klasyfikacja nienadzorowana - W pełni zautomatyzowana metoda 
rozpoznawania obrazów ze scen satelitarnych, w której analityk tylko 
definiuje na wstępie parametry systematyki klasyfikacyjnej.
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75) Klasyfikacja nadzorowana w QGIS

1) Zapisujemy projekt
2) Przeciągamy wszystkie kanały wybierając odpowiednie folder z 

rozdzielczością:
B2, B3, B4, B8- 10m
B5, B6, B7, B8a, B11, B12 - 20m
3) W Panelu Warstw ustawiamy warstwy w kolejności
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85) Klasyfikacja nadzorowana w QGIS

4) W panelu SCP dodajemy kanały i tworzymy raster wielokanałowy:



June 16

95) Klasyfikacja nadzorowana w QGIS

5) W „Lista kanałów”: zaznaczamy wszystkie kanały (1), dodajemy do „Definicji 
zestawu kanałów” (2), ustawiamy długości fal dla Sentinel-2 (3), tworzymy raster 
wielokanałowy (4) i zapisujemy (5).
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105) Klasyfikacja nadzorowana w QGIS

6) Automatycznie doda się nowa warstwa z kompozycją RGB.
Zapisujemy ją w układzie 92 (EPSG: 2180)
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115) Klasyfikacja nadzorowana w QGIS

7) Dodajemy warstwę .shp z obszarem nadleśnictwa.
Przycinamy zapisany wcześniej raster do obszaru N-ctwa. (Geoprocesing-> 
Narzędzie -> Przytnij raster do maski)
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125) Klasyfikacja nadzorowana w QGIS

8) W „Obraz wejściowy” wybieramy przycięty raster
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135) Klasyfikacja nadzorowana w QGIS

9) Tworzymy plik do zapisywania pól treningowych:
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145) Klasyfikacja nadzorowana w QGIS

10) Przechodzimy do zakładki „Panel klasyfikacji”
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155) Klasyfikacja nadzorowana w QGIS

11) Wyświetlmy kompozycję RGB, sprawdźmy też w podczerwieni:
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165) Klasyfikacja nadzorowana w QGIS

12) Klasyfikacji obszaru dokonamy na dwa typy: „las” i „inne”. Zaczniemy od 
pokrycia „las”. Aby zacząć tworzyć pola treningowe w „Tworzenie OT” w polu 
„MC1” oraz „C1” wpisujemy „las”. Tworzymy 20 pól z lasami.
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175) Klasyfikacja nadzorowana w QGIS

13) Aby rozpocząć rysowanie wybieramy ikonę „Stwórz poligon OT”
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185) Klasyfikacja nadzorowana w QGIS

14) Rysując poligony dodajemy punkty załamania lewym przyciskiem myszy, aby 
zakończyć rysowanie klikamy prawym w punkcie na którym chcemy zakończyć 
rysowanie.
Aby zapisać wybieramy „Oblicz sygnatury”
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195) Klasyfikacja nadzorowana w QGIS

15) Po zakończeniu rysowania pól 
treningowych dla lasy przechodzimy do 
„inne”.  W „Tworzeniu OT” w „MC ID” 
wpisujemy „2”, zmieniamy nazwę na 
„inne”. Ponownie rysujemy pola dla 
pokryć: zabudowa, woda, pola pokryte 
roślinnością, gleby zaorane. Tworzymy 
30 pól.
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205) Klasyfikacja nadzorowana w QGIS
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215) Klasyfikacja nadzorowana w QGIS

16) Przechodzimy do zakładki „Makroklasy”, wybieramy kolory dla 
pokryć „lasy” i „inne”.



June 16

225) Klasyfikacja nadzorowana w QGIS

17) Przechodzimy do zakładki „Algorytm klasyfikacji”, zaznaczamy Use 
„MC ID” i wybieramy algorytm „Maksymalne prawdopodobieństwo” oraz 
Use „LCS”
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235) Klasyfikacja nadzorowana w QGIS

17) W zakładce „Wyniki klasyfikacji” zaznaczamy „Raport klasyfikacji” 
oraz „Zapisz pliki algorytmu” i zapisujemy wyniki w naszym folderze.
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24Podsumowanie

Po tych warsztatach powinieneś:
✓ Znać podstawowe metody klasyfikacji nadzorowanej i 

nienadzorowanej,
✓ Wykonywać klasyfikację nadzorowaną
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Satelitarny monitoring w lasach


