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Изображенията с висока резолюция осигуряват богата пространствена, спектрална и контекстуална информация. В 

доклада е разгледана обектно-ориентираната класификация като метод за автоматизирано извличане на векторни 

данни от ортофото изображения. В технологично отношения са обособени няколко основни етапа за извършването на 

този вид класификация, а именно: първо е направена предварителна обработка на наличните данни (радиометрични 

корекции). На второ място са обособени обекти от изображението чрез принципа на сегментацията. След това е 

направена обектно-ориентирана класификация на базата на сегментираните обекти чрез филтрация за 

класифицирането на всеки отделен обект в даден клас. Последният етап е дефинирането на нови правила, чрез които 

е повишена точността на получените класифицирани обекти.  
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1. ВЪВЕДЕНИЕ 

 Обектно-ориентираната класификация набира популярност 

през последните 20 години поради все по-масовото използване 

на мултиспектрални изображения с висока резолюция [1]. При 

нея се използва спектрална информация за обектите [2, 6] и тя 

доказано има по-висока точност според изследване проведено 

в Арканзанския университет. Обектно-ориентираната 

класификация групира пикселите на обработваното 

изображение в зависимост от формата, размерите и други 

характеристики на заснетите обекти. А сегментацията се явява 

базов процес за извършването на такъв вид класификация. 

Изследваните обекти могат да бъдат класифицирани според 

текстурата им, геометрията им и редица други техни признаци. 

Могат да се използват отделни канали от мултиспектралните 

изображения, както и допълнителни слоеве. 

 

2. СЕГМЕНТИРАНЕ НА ИЗОБРАЖЕНИЯ  

Най-важната семантична информация в едно изображение са 

обектите и връзката между тях. Очакваният резултат от 

сегментацията е автоматизирано извличане на дадени обекти, 

което е следствие от специфични алгоритми. По своята 

същност тя се явява процес на разделяне на едно изображение 

на множество разнородни сегменти, групирани по дадени 

характеристики, като например форма, цвят, яркост, текстура и 

други. Сегментацията е фундаментален процес при 

обработката на изображения, който афектира върху следващите 

фази. Техниките за сегментация са базирани на две качества на 

стойностите на пикселите:  

– Прекъсване - Въз основа на това качество при сегментацията 

се търси наличието на внезапни промени в интензитета (т. е. 

намират се граници върху изображенията);  

– Подобие - Въз основа на това качество при сегментацията 

върху изображенията се търси наличието на подобни зони по 

зададен критерий (праг от хистограмата). Освен това се 

извършва „нарастване“ на зоните, и тяхното разделяне или 

сливане [8].  

  

3. ОБЕКТНО-ОРИЕНТИРАНА КЛАСИФИКАЦИЯ  

За целите на настоящата разработка е проведен практичен 

експеримент с цел извършване на високоточна обектно-

ориентирана класификация на RGB изображение с 0,5м/pxl. В 

допълнение е изполван DSM с 2.5m/pxl. За целта на 

класификацията е използван софтуерът на Trimble - eCognition, 

който е световно признат за един от най-добрите софтуери, 

създадени специално за този тип класификация. На 

следващите фигури са показани технологичните стъпки за 

постигане на крайния резултат. 

Фигура 1. Входни данни         Фигура 2. Сегментирано изображение 

Фигура 3. Класификация на обектите Фигура 4. Краен резултат 

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Проведеният експеримент показва, че обектно-ориентираната 

класификация предлага набор от възможности, за да се 

постигне високоточен и подробен резултат от желаната 

класификация. Чрез използване на сегментация, както и 

филтрация на векторните обекти, се постига достоверен 

резултат, който съответства на входното изображение. Този тип 

класификация, навлязъл преди около 20 години в сферата на 

дистанционните методи, би могъл да се използва успешно при 

различни задачи - изготвяне на анализи, статистически данни, 

разнообразни тематични карти и много други 
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