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Úlohy a súčasti geoinformatiky:

počítačom podporované získavanie údajov

modelovanie dynamických priestorových 
procesov prostriedkami numerických a 
štatistických metód
digitálna kartografia a vizualizácia

digitálne spracovanie obrazu vo väzbe 
na DPZ 
znalostné prístupy, ktoré sú základom 
priestorových systémov pre priestorové 
rozhodovanie



FUNKCIE LESA

EKONOMICKÉ EKOLOGICKÉ ENVIRONMENTÁLNE

produkčná protierózna

vodohospodárska

vodoochranná

rečkreačná

protilavínová

brehoochranná

protideflačná

kúpeľno-liečebná

ochrany prírody
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poľovná

výchovno-výskumná



Základná štruktúta EMDS:

NetWeaver
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PROTIERÓZNA FUNKCIA LESA

PROTILAVÍNOVÁ FUNKCIA LESA

IV koeficientov klimatických podmienok
IV koeficientov geologických podmienok
IV koeficientov pôdnych podmienok
IV koeficientov sklonitostných podmienok

IV vegetačného krytu
IV sklonitostných pomerov územia
IV nadmorskej výšky
IV tvaru reliéfu terénu
IV rozlohy zbernej oblasti  v pásme odtrhu
lavín 
IV paušálneho sklonu lavínovej dráhy LD 
(pomer dĺžky a sklonu svahu)
IV o dĺžke svahu LD nad hornou hranicou 
lesa



METODICKÝ POSTUP KLASIFIKÁCIE 
VEGETAČNÉHO KRYTU

v teréne bolo mobilným GPS 
prímačom zameraných 51 
trénovacích množín

výsledná RMS po postprocessingu
bola ± 2.15 m

Pravdepodobnosti výskytu tried v 
závislosti od nadmorskej výšky, 
vyjadrené príslušnosťou do 
neostrých množín a b c d

kosodrevina 1300 1450 1780 1970

limba 1500 1600 1650 1800

smrek 1360 1360 1800
kam. úsypy
jarabina 1300 1300 1800

Call.villosa 1100 1400 1400

p.deštrukcia
Jun.trifidus 1300 1600 1600

cesty
voda

Triedy
Príslušnosť do neostrej množiny

polygón
polygón

pre celý obraz pravdepodobnosť 0.1

pre celý obraz pravdepodobnosť 0.07

obrazy apriórnych pravdepodobností

spektrálne signatúry

obrazy textúry



VÝSLEDKY KLASIFIKÁCIE SNÍMKY 
IKONOS

Klasifikácia 1 – spektrálne signatúry, textúra
Klasifikácia 2 - obrazy apriórnych pravdepodobností, spektrálne 

signatúry, textúra
Klasifikácia 3 - obrazy apriórnych pravdepodobností, spektrálne 

signatúry 

p - podiel správne klasifikovaných obrazových prvkov
∆w - presnosť klasifikácie pri spoľahlivosti 95 %

KHAT - Kappa Index

82± 0,68  89Klasifikácia 3
78± 0,74  86Klasifikácia 2
69± 0,86  80Klasifikácia 1

KHAT
(%)

∆w (95%) 
(%)

p 
(%)



Topografická normalizácia sa i napriek výraznej topografickej 
členitosti územia významnejšie neprejavila na správnosti 
klasifikácie. V procese automatizovanej klasifikácie ju 
dostatočne nahradili použité vegetačné indexy.

Preukázal sa predpokladaný prínos apriórnych poznatkov pre 
spresnenie výsledkov automatizovanej klasifikácie. Pri 
jednotliných triedach došlo k zvýšeniu Kappa Indexu 
v priemere o 13 %.

Textúra je ďalšia spresňujúca charakteristika a jej použitie je 
možné odporúčať najmä v aplikáciách, kde medzi 
klasifikovanými triedami je výrazný prienik v spektrálnych 
odraznostiach, napr. pri klasifikácii drevinového zloženia 
lesných porastov. V prezentovanej aplikácii sa podiel správne 
klasifikovaných obrazových prvkov v rámci tried lesných drevín 
zvýšil o 16 %.

ZÁVERY A ODPORÚČANIA



TVORBA POZNATKOVEJ BÁZY 
NetWeaver

siete závislostí 
oceňovacie skupiny 
údajové spojenia (linky) 
uzly

Základné objekty poznatkovej bázy:



Vizualizácia:
obrazy

grafy

tabuľky

Vyhodnotenie:
výber oceňovacej skupiny

kontrola úplnosti údajov

vyhodnotenie poznatkovej bázy

VYHODNOTENIE A VIZUALIZÁCIA 
VÝSLEDKOV V EMDS



Grafické uživateľské prostredie v NetWeaver umožňuje 
pomerne jednoducho konštruovať poznatkové bázy, ktoré sa i 
dobre udržujú, iteratívne testujú a v prípade potreby i zdokonaľujú. 

Takáto báza sa dá potom aplikovať systémom EMDS na 
akomkoľvek území. To znamená, že i do poznatkových báz 
hodnotených funkcií lesa je možné kedykoľvek vstúpiť, upraviť ich 
resp. aplikovať ich na iné územie.

V EMDS je možné hodnotenie i napriek nekompletnosti 
údajovej bázy a jej vplyv na výsledok i vyhodnotiť.

Arc View ako základný komponent EMDS umožňuje 
vizualizáciu výsledkov vo forme máp, grafov a tabuliek a to pre 
ľubovoľnú veľkosť záujmového územia.

ZÁVERY


