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Šī nav (apmaksāta) reklāma! 



Mana pieredze ar eCognition 

• Sadarbība ar Dr. Eugene Lopatin (East 
Finland University / METLA) 

• Pašmācība attēlu segmentācijā (LANDSAT 
un citi attēli) 

 



Vēsture 

• Gerds Binnigs ir vācu 
fiziķis, kas 1986.g. ieguva 
Nobela prēmiju par skenējošā 
tuneļmikrosopa izgudrošanu 

• 1994. g. Binnigs dibināja 
Definiens AG, kas darbojas 
farmācijas un Zemes zinātņu 
jomās 

• 2010. g. uzņēmuma 
«ģeotelpisko» daļu pārpirka 
Trimble Navigation Ltd 

 



Pamatprincipi 

• Atdarina cilvēka uztveres 
pamatprincipus («cognition») 

• Object-based image analysis 

• Segmentācija – attēla objektu 
izdalīšana gan pēc spektrālajām, gan 
telpiskajām īpašībām 

• Arī lielums, forma, tekstūra, 
konteksts un telpiskās attiecības 
palīdz klasificēt attēla objektus 

• Bottom-up vai top-down pieejas 

 



Programmas pieejamība 

• Viena gada educational licence maksā 
$1600, komerciālās un serveru versijas 
– krietni vairāk 

• Izmēģinājuma versija dod beztermiņa 
pieeju pilnai funkcionaltātei 
(atskaitot rezultātu eksportu) 

• Licencētā versija ļauj eksportēt 
rezultātus (shapefile u.c. formātos) 



Galvenās priekšrocības 

• Daudzveidīgi apstrādes algoritmi 

• Izvairīšanās no trokšņa attēlos (salt 
& pepper) 

• «Vairāk vietas iztēlei» 
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Programmas saskarne 



• Algoritmu kopa (rule set) ir hierarhiska 
parametrizētu instrukciju kopa attēlu 
apstrādei 

• Tipiska algoritmu kopa: 

 

 

 

 

 

 

1. Multiresolution segmentation (mēroga 
faktors, forma, kompaktums) + korekcija 

2. Apvienošana (merge region) 

3. Classification (assign class) 

4. Utt... 

 



Pamata parametri 

Definēt apakškopu (subset) 

Lietot masku vai papildus tematisko slāni 

Rastra joslu kombinācijas (band mixing) 

 

 

• Mēroga faktors (scale factor) – nosaka 
segmentācijas izšķirtspēju (izdalāmo 
attēla objektu lielumu) 

• Attēla joslu «svari» (koef.) 

• Kompaktums – kritērija nozīmība (koef.)  

• Forma – kritērija nozīmība (koef.) 

 



Segmentācijas algoritmi 



1.solis: attēla objektu izdalīšana 



Papildus funkcionalitāte 

• Attēla objektu atlase pēc to lieluma, 
formas vai novietojuma attiecībā pret 
cita tipa objektiem (ēnas un ezeri) 

• Rastra un vektoru apstrāde 

• LiDAR punktu mākoņu apstrāde  

• Pielāgojamie algoritmi (custom 
algorithms) 



Apstrādes algoritmi 



Programmas apguve 

• Mācību attēls – krustiņš, aplis un 
kvadrāts 

• Instalācijā iekļauti augstas 
izšķirtspējas satelītattēlu paraugi 

• Jāapgūst «algoritmu koka» loģika 

• «Dzīvā paraugošana» 

 



Pielietojums zinātnē un 
praksē 

• Mežu resursu novērtējumos Vjetnamā  

• Jūras putnu uzskaitēs Dānijā 

• Izcirtumu izdalīšanā Kanādā 

• Meža ekosistēmu monitoringā Japānā 

• Urbanizācijas attīstības pētījumos 
Kalifornijā 

• Vētras postījumu novērtēšanā Šveices 
kalnu apgabalos 

 

 



Funkcionalitāte citās 
datorprogrammās 

Līdzīgu funkcionalitāti piedāvā arī: 

• GRASS GIS 7 (i.segment) 

• ERDAS IMAGINE 

• SAGA GIS 

• MatLab 

• ... un citas 

• Specializētas medicīniskās programmas 

 

 



Secinājumi 

• Iespēja apgūt attēlu segmentācijas 
pamatiemaņas arī izmēģinājuma versijā 

• Iespēja integrēt ekspertu zināšanas un 
kontekstuālo informāciju attēlu 
apstrādē 

• Viegli saglabāt un eksportēt algoritmu 
kopas 

• Daudzveidīga funkcionalitāte 

• Jādraudzējas ar licenču turētājiem!   

 

 

 



PALDIES PAR JŪSU 
UZMANĪBU! 


