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Sissejuhatus 
Taimkatte kaardistamine on vajalik erinevatel eesmärkidel, näiteks metsa-alade 

kaardistamiseks ja ajas toimunud muutuste hindamiseks (Pekkarinen et al. 2008, 

Potapov et al. 2011), põllumajandusliku maakasutuse eristamiseks looduslikest või 

poollooduslikest elupaikadest (Lucas et al. 2007), põllumajandushooaja eeldatava 

saagikuse prognoosimiseks (Sun et al. 2009), metsapõlenguohu prognoosimiseks (Koetz 

et al. 2008). Ainult välitöödel põhinev taimkattekaardistus omab selgeid puudusi: nõuab 

palju aega, suurt tööjõu hulka, samuti on klassifitseerimisel erinevate klassifitseerijate 

nägemus konkreetse punkti taimkatteklassist erinev, mistõttu näiteks üksiku vaatleja 

otsuse kokkulangevus nelja vaatleja enamusotsusega jäi näiteks mitmevariandilisuse 

uuringul taimkattekaaridistusel vahemikku 53–67% (Remm jt 2010). Teatavast 

uurimisala suurusest alates muutub välitöö-põhine kaardistamine ala suurusest tingituna 

töömahuliselt võimatuks (tööd peaksid toimuma võimalikult samaaegselt, et erinevad 

kaardistushinnangud oleksid ajaliselt võimalikult ühtsed), näiteks Venemaa Euroopa-

osa metsakaardistusel (Potapov et al. 2011) või Euroopa metsakaardistusel (Pekkarinen 

et al. 2008). 

Võimalik lahendus on taimkatte kaardistamine automatiseeritud meetodite arvuti 

abil, kusjuures lähteandmetena kasutatakse erinevaid kaugseireandmeid. 

Klassifitseerimismeetodeid on erinevaid, põhimõte võib olla traditsiooniline suurima 

tõepära järgi klassifitseerimine (Keuchel et al. 2003, Bork ja Su 2007) või muudel 

reeglitel põhineb klassifitseerimine (Lucas et al. 2007), eesmärgiks on igal juhul 

rahuldava klassifitseerimistäpsuse saavutamine (Remm 2010). Täpsust kontrollitakse 

kas välivaatluste, (Pekkarinen et al. 2008), erinevate klassifitseerimise meetoditega 

saadud tulemuste (Keuchel et al. 2003) või olemasolevate andmebaasidega (näiteks 

Corine Land Cover) võrdlemise  abil (Pekkarinen et al. 2008). Aktsepteeritava vea piir 

oleneb muu hulgas konkreetsest kaardistusest, mille jaoks andmeid vajatakse. Näiteks 

Eesti põhikaardi täiendalade kaardistamisel on lubatud kuni 10% viga (Maa-amet 

2006).  

Selle töö eesmärgiks on analüüsida läbiviidud taimkattekaardistusi ja uurida, kas 

ja millised on seosed eristatavate klasside hulga, klassifitseerimistunnuste arvu, 

klassifitseerimismeetodi ja saavutatava klassifitseerimistäpsuse vahel. Eeldusel, et 

teatavad seosed on olemas, on huvitav selgitada, millise üksuste hulga ja õpetusalade 
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omaduste juures on klassifitseerimine seniste tööde puhul kõige õnnestunum olnud ehk 

millistel juhtudel on saavutatud võimalikult kõrge üldine klassifitseerimistäpsus. 

Selle uurimistöö eesmärgiks on esitada kaugseire õpetusandmete andmebaasist 

(http://digiarhiiv.ut.ee/ABY) kindlate valikukriteeriumite abil eraldatud kirjeid sellisel 

moel, et oleks võimalik analüüsida saavutatud klassifikatsioonitäpsuse olenevust 

kasutatud kaugseireandmestikest, eristatud klasside arvust, klassifitseerimisel kasutatud 

tunnuste arvust ning valitud klassifitseerimise meetoditest. Eesmärgiks on erinevate 

rühmitamiste abil uurida, kas analüüsitavas andmekogus esineb mingeid nähtavaid 

seaduspärasid, näiteks kas lähtmeandmestikuna satelliidifotosid kasutavate näidete 

keskmine üldine klassifitseerimistäpsus võiks erineda lähteandmestikena aero- ja 

ortofotosid kasutanud näidete keskmisest üldisest klassifitseerimistäpsusest.  
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1. Andmed 

1.1. Kaugseire kirjanduse andmebaas 
Selles töös on analüüsitud publikatsioonide kokkuvõtteid Kaugseire 

õpetusandmete esinduslikkuse andmebaasist, mis asub Tartu Ülikooli Ökoloogia ja 

Maateaduste Instituudi digiarhiivi serveris ja mille veebileht asub aadressil 

http://digiarhiiv.ut.ee/ABY. Tartu Ülikooli geograafia osakonna vanemteadur Kalle 

Remm on andmebaasi haldamiseks loonud veebipõhise kasutajaliidese, mis võimaldab 

andmestiku sirvimist, täiendamist ja päringuid. Andmebaasi kasutaja saab päringute 

tulemusi MS Excel’i vormis alla laadida (näide andmebaasi kasutajaliidesest asub lisas 

1). Selle töö autor on andmebaasi lisanud 14 publikatsiooni.  

1.2. Publikatsioonide valik 
Analüüsitavad publikatsioonide eraldamiseks kogu andmebaasist on rakendatud 

kitsendavaid kriteeriume: 1) käsitletavate artiklite varaseim publitseerimisaeg on 2001. 

aasta; 2) klassifitseerimiseks kasutatud andmekihtide arv on teada 3) eristatavate 

üksuste arv on teada; 4) Eristatavate klassifitseerimistunnuste arv on teada; 5) on 

olemas saavutatud klassifitseerimistäpsuse hinnang. Sellistele kriteeriumitele vastavaid 

publikatsioone on andmebaasis 69. 

Kuna mõningates publikatsioonides on esitatud mitu klassifitseerimist, mis 

erinevad klassifitseerimismeetodite või klassifitseerimiseks kasutatavate andmekihtide 

poolest, kusjuures eraldi on esitatud saavutatud klassifitseerimistäpsus, siis on igat 

sellist klassifitseerimist käsitletud eraldi näidetena. Selle tulemusena kasvab 

analüüsitavate näidete arv 97-le. Kui mitte arvestada andmebaasi kirjeid, mille puhul 

pole välja toodud üldist klassifitseerimistäpsust (overall accuracy – OA), jääb edaspidi 

töödeldavaks kirjete arvuks 85. Kõigi nende puhul on täidetud 4 eelmises lõigus 

nimetatud nõudmist ning nende kohta on andmebaasis olemas saavutatud üldise 

klassifikatsioonitäpsuse info.  

1.3. Sagedaminikasutatavad kaugseireandmestikud 
Landsat programm sai alguse Landsat 1-st 1972. aastal, maakatte 

klassifitseerimiseks kasutatavat sensorit Thematic Mapper kandev Landsat 4 alustas 

tööd 1982. aastal. Uusim on Enhanced Thematic Mapper’i sensorikogumit kandev 

Landsat 7. Landsat 7 eristab 8 erinevat laineala vahemikus 0,45–12,5 µm ruumilise 
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lahutusega 30 m (lainealad 1–5 ja 7), 15 m (laineala 8) ja 60 m (laineala 6) (NASA 

2011). Maakatte klassifitseerimisel on Landsat seeria satelliidiandmestikud leidnud laia 

kasutust, kuigi viimasel ajal hakkavad neid välja tõrjuma väga kõrge ruumilise 

lahutusega (VHSR – very high spatial resolution) satelliidid, nt IKONOS ja QuickBird. 

Landsat’i andmestike põhiselt on edukalt koostatud metsakaarte, Euroopa 

metsakattekaardil saavutati 2 klassi (mets/mittemets) eristamisel üldine 

klassifitseerimistäpsus 93,0% (Pekkarinen et al. 2008). MODIS’e spektraalne sensor 

eristab 36 erinevat laineala vahemikus 0,4–14,4 µm ruumilise lahutusega 250 m (1–2), 

500 m (3–7) ja 1000 m (8–36). Kokku on tasuta või madala hinnaga saadaval 44 

standardset MODIS’e andmekogu. Korduv ülelend toimub iga 1 kuni 2 päeva järel. 

QuickBird seerias on 3 satelliiti, neist opereerib QuickBird 2. Tal on 4 spektraalset 

kanalit (sinine, roheline, punane, NIR) ruumilise lahutusega 2,4 m ning üks 

pankromaatiline kanal lahutusega 0,61 m. Korduv ülelend toimub olenevalt 

laiuskraadist iga ühe kuni kolme ja poole päeva järel.  

LiDAR on akronüüm inglise keelsetest sõnadest Light Detection And Ranging. 

Tööpõhimõte on sarnane radarile, ent raadiolainete asemel kasutakse valguslaineid: 

laser kiirgab välja valgusimpulsse ning kõrge tundlikkusega fotodetektor mõõdab 

keskkonnast tagasipeegelduvat kiirgust. Kaugseires kasutatavate lidarite abil on 

võimalik koguda näiteks kõrgusandmestike, aga ka eristada maapinnast pilvi, aerosoole 

(Marzano et al. 2002 lk 14–17). Analüüsitud näidetes on lidariandmestikke kasutatud 

peamiselt kõrgusinfo lisamiseks satelliidi- ja aerofotodel põhinevale andmestikule, mis 

on klassifitseerimistäpsust märgatavalt tõstnud. 

Spektromeeter (Imaging Spectrometer – IS) olemuselt on tegemist lennuvahendile  

monteeritud sarnase sensoripaketiga. Olenevalt seadmest võivad väljastatav 

andmekihtide arv, eristatav lainepikkusvahemik ja ruumiline lahutus olla väga erinevad. 

Käsitletud näidetes on kasutatud helikopterile monteeritud spektromeetrit koos lidari ja 

kõrglahutusega fotogramm-meetrilise kaameraga (Koetz et al. 2008). 
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2. Meetodid 

2.1. Publikatsioonide rühmitamine kaugseireandmete alusel 

Lihtsuse mõttes on erinevad kaugseireandmestikud jagatud järgnevateks 

rühmadeks: satelliidipildid, kõrglahutusega satelliidipildid, aero- ja ortofotod, 

spektromeetri andmestikud, lidariandmestikud, kombineeritud andmestikud (näiteks 

satelliidipildid või aerofotod kombineerituna kõrgusandmestikega) ja muud 

andmestikud (üksikud eelnevatesse rühmadesse mittesobivad näited) (tabel 1). 

Arvestatud on vaid neid näiteid, kus andmebaasis on toodud näite korral saavutatav 

üldine klassifitseerimistäpsus.  

Tabel 1. Publikatsioonide rühmitamine kasutatavate andmekihtide alusel, näidete 

arv rühmas. 

Andmekihtide rühm Analüüsitud näidete arv rühmas 
satelliidipilt 31 
VHSR satelliidipilt 12 
aero- või ortofoto 6 
IS 10 
LiDAR 3 
kombineeritud mitu 
erinevat 19 
muu 4 

Kasutatavate andmekihtide alusel läbi viidud rühmitamisel ei olnud võimalik 

tagada rühmade maksimaalselt ühtset suurust, kuna erinevaid kaugseireandmestikke oli 

kasutatud liiga erineval arvul kordadel. Leitud on kõigi rühma kuuluvate näidete üldiste 

klassifitseerimistäpsuste arvutuslik keskmine, kuna hoolimata rühmade erinevast 

suurusest annab see siiski ülevaate andmerühma üldisest sobivusest klassifitseerimise 

lähtematerjaliks. Kasutatavate andmekihtide põhjal eristatud rühmade erinevuse 

statistilise olulisuse hindamiseks on kasutatud paariti võrdlemist Mann-Whitney U testi 

abil. Lidariandmestikul põhinevate näidete eraldi rühmana eraldamise põhjuseks on 

nenede keskmise OA väärtuse suur eristumine kõigi analüüsitud publikatsioonide 

saavutatavast keskmisest OA väärtusest. 

Kombineeritud andmestike alla on koondatud satelliidipiltide, kõrgusandmestike 

või teiste kaugseireandmestike kombineeritud kasutamise näited. Satelliidi- ja 

aerofotosid täiendava andmekihina on kasutatud lidariandmestikke ja digitaalseid 
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kõrgusmudeleid (digital elevation model – DEM), näiteks metsaklasside eristamiseks 

Austrias (Dorren et al. 2003). 

2.2. Publikatsioonide rühmitamine klassifitseerimismeetodite 
alusel 

Kuna analüüsitud publikatsioonides ja näidetes on kasutatud suurt hulka erinevaid 

maakatte klassifitseerimise meetodeid, ei ole kõigile neile hinnangu andmine saavutatud 

meetodipõhise keskmise klassifitseerimistäpsuse põhjal mõistlik. Eraldatud on kõik 

klassifitseerimismeetodid, mida kasutati vähemalt 6 näites. Erinevate meetodite 

kombinatsioonid on eraldatud kategooriasse “kombineeritud meetodid” ning ülejäänud 

meetodid, mida kasutati vähem kui 6 andmebaasis esinevas publikatsioonis või selle 

osas, on lihtsustamise huvides koondatud rühma “muu” (tabel 2). 

Klassifitseerimismeetodite alusel moodustatud rühmade erinevuse statistilise olulisuse 

hindamiseks on kasutatud paariti võrdlemist Mann-Whitney U testi abil.  

Tabel 2. Näidete arv rühmitatuna kasutatud klassifitseerimismeetodi alusel. 

Klassifitseerimismeetod Näidete arv klassis 
ML 17 
DT 11 
SVM 8 
NN 7 
objekt-orienteeritud 
klassifitseerimine 5 
kombineeritud meetodid 5 
muu 32 

Klassifikatsioonipuu meetodi (classification tree – CT) puhul toimub iga piksli 

klassifitseerimine järk-järguliste otsuste alusel, erinevalt tõenäosuspõhistest 

klassifitseerimismeetoditest, kus otsus sünnib üheastmelisena. Võimalik on ka 

tagasiteede olemasolu, mis viivad klassifitseerimisprotsessi mõnda eelmisesse astmesse 

tagasi. Iga samm toimub binaarse (jah/ei) otsusena, millega eraldatakse kas klass või 

klassid ülejäänud klassidest. Klassifikatsioonipuu meetodi mõte on keerukate otsuste 

jagamine paljudeks tasanditeks (Xu et al. 2005). Klassifikatsioonipuu meetodi 

eeldusteks on: 1) töödeldavad andmed on diskreetsed; 2) funktsioontunnusel on lõplik 

arv diskreetseid väärtusi (Remm 2010). 

Otsuste puu ehitamiseks on 4 peamist meetodit: alt-üles meetod, ülevalt-alla 

meetod, hübriidmeetod ja kasvatamise-kärpimise (growing-pruning) meetod. Alt-üles 
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meetod alustab kõigi eristada soovitavate klassidega, hakates järk-järgult ühendama 

paari kaupa kõige sarnasemaid klasse (selleks arvutatakse paariti kõigi klasside 

sarnasused), kuni jõutakse ainult ühe klassini. Ülevalt-alla meetodi korral hakatakse 

andmestikku järjest alamklassideks jagama, kuni uusi alamklasse enam luua ei saa või 

jõutakse stoppkriteeriumini. Esialgu kasvatatakse puu maksimumpikkuseni, seejärel 

kärbitakse optimaalseks, eemaldaded ebavajalikud osad. Stoppreegel määrab, millal 

peaks andmestiku alamklassideks jagamine lõppema (on saavutatud soovitav 

eristatavate klasside arv). Hübriidmeetod kombineerib ülavalt-alla ja alt-üles meetodit. 

Algselt töödeldakse andmestikku alt-üles meetodil, sel moel saadud andmestikuga 

liigutakse ülevalt-alla meetodil tagasi, kuni saavutatakse klastrid, millest igaühes on 

esindatud vaid üks nähtusklass. Kasvatamise-kärpimise meetod on väga sarnane ülevalt-

alla meetodile, puul lastakse kasvada maksimaalse ulatuseni ning seejärel kärbitakse ta 

kontrollandmestiku abil (Gao 2008). 

Suurima tõepära meetodi (maximum likelihood – ML) järgi klassifitseerimine 

toimub tõenäosuspõhiselt: iga klassi jaoks konstrueeritakse õpetusandmete spektraalsete 

väärtuste alusel tõenäosustiheduse funktsioon. Iga klassifitseerimata piksel määratakse 

tema asumise tõenäosuse järgi mingi klassi tõenäosustihedusfunktsioonis sellesse klassi. 

Probleemiks võib kujuneda olukord, kus ühe piksli esinemine mitmele klassile vastavas 

tõenäosustihedusfunktisoonis on sama tõenäosusega ehk kus sisuliselt on puudu infot, et 

pikslit adekvaatselt klassifitseerida. Kui pikslite jaotus klasside vahel on võrdne (ei 

rakendata eraldi klasside kaalusid), on reaalne, et suure esinemissagedusega klassi 

piksleid alaklassifitseeritakse ning väikesema esinemissagedusega klassi pikslid on 

üleklassifitseeritud. Abiks on kaalude rakendamine klassifitseerimisel, mis ka 

rakendamist leiab. Kaalude rakendamise eeluseks on muidugi täiendava info olemasolu, 

mille põhjal (eeldatavaid) kaalusid rakendada. Puuduseks on siinkohal jällegi 

väheesinevate klasside võimalik alaklassifitseerimine ning sageli esinevasse klassi 

kuuluvate pikslite üleklassifitseerimine (Hagner et al. 2006). 

Tugivektormasinate (support vector machines – SVM) meetod, mis tugineb 

Vladimir Vapniku ja kaatöötajate välja töötatud statistilise õppe teooriale (Cortes 1995). 

Meetod otsib tunnusruumi jagavat pinda, millele lähimate andmepunktide kaugus on 

kõige suurem. Tulemust mõjutavad vaid eralduspinnale kõige lähemal olevad 

andmepunktid — tugivektorid. Tugivektormasinad on algselt leiutatud 
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modelleerimisu ̈lesanneteks, kus funktsioontunnus on nominaalne ja seletavad muutujad 

on pidevad. Nominaalsete argumenttunnuse puhul moodustatakse igast väärtusklassist 

omaette binaarne tunnus (Remm 2010). Tugivektormasinaid on vaadeldud näidetes 

rakendatud erinevaid meetodeid võrdlevaks maakatteklassifitseerimises edukalt 

Tenerife näited (Keuchel et al. 2003) ja mitte eriti edukalt metsatulekahjude uurimisel 

Prantsusmaal (Koetz et al. 2008). 

Objekt-orienteeritud kaugseireandmete klassifitseerimine koosneb treeningalade 

valimisest, klassihierarhia loomisest, andmestiku segmenteerimisest ning 

objektipõhisest klassifitseerimisest. Kõik maakatteklassid, mida soovitakse kaardistada, 

tuleb eelnevalt valida ja õpetusalade kaudu defineerida. Õpetusprotsessi käigus seotakse 

iga maakatteklassiga kindlad näited, mis võivad olla üksteisega hierarhilistes suhetes. 

Hierarhiliste suhete loomine on vajalik suurema arvu eristatavate klasside 

võimaldamiseks. Objekt-orienteeritud klassifitseerimisele peab eelnema 

segmenteerimine, mille käigus grupeeritakse lähedaste omadustega pikslid. Järgnevalt 

võib toimuda klassifitseerimine lähima naabri, suurima tõepära, häguse loogika või 

närvivõrgustike abil (Gao 2008). Landsat ETM+ andmestikke ning eCognition’i 

tarkvara kasutades on Kesk-Poola maakatte klassifitseerimisel 2006. aastal ligikaudu 

95% üldise klassifitseerimistäpsuse saavutanud Lewinski, samuti on 2009. aastal 

Malaisias Kuala Lumpuri klassifitseerimisel saavutatud üldine klassifitseerimistäpsus 

89,4%, kasutades QuickBird’i satelliidiandmestikku kombineeritult lidariandmestikuga 

(Chen et al. 2009). 

2.3. Publikatsioonide rühmitamine klassifitseerimistunnuste 
alusel 

Kokku 81 publikatsioonides käsitletud näites oli olemas klassifitseerimistunnuste 

info. Analüüsi eesmärgil on nad jagatud 4 võimalikult võrdse näidete arvuga rühma 

vahel (tabel 3). Klassifitseerimistunnuste arv varieerus vahemikus 3–224, mistõttu 

polnud otstarbekas rühmi moodustada võrdsete klassifitseerimistunnuste vahemike 

alusel. Klassifitseerimistunnuste vahemiku alusel moodustatud rühmade keskmiste 

erinevuste statistilise olulisuse hindamiseks kasutati rühmade paariti võrdlemist Mann-

Whitney U testi abil. Vähima arvu tunnuseid (3 tunnust) kasutavates publikatsioonides 

oli eristatud 2–11 taimkatteklassi. Enim kohatunnuseid (224) kasutati High-altitude 

Airborne Visible/Infrared Imaging Spectrometer’i (AVIRIS) andmestikul läbi viidud 
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maakattekaardistusel USA-s Florida osariigis, eristati kas 11 taimkatteüksust (Flippi ja 

Jensen 2006) või 12 taimkatteüksust (Hirano et al. 2003). 

Tabel 3. Publikatsioonide rühmitamine tunnuste arvu vahemiku alusel rühmas. 

Tunnuste arvu 
vahemik rühmas m<5 5≤m<8 8≤m<15 m>15 
Tunnuste arv rühmas 20 20 19 22 

 

2.4. Publikatsioonide rühmitamine taimkatteüksuste alusel 

Eristatavate taimkatteüksuste arv jääb analüüsitud publikatsioonides vahemikku 

2–35. Kahe taimkatteüksuse eristamisel on kolmes publikatsioonis tegemist metsa-alade 

üldise kaardistamisega: eristatakse metsa- ja mittemetsa alasid (Brown de Colstoun et 

al. 2003, Pekkarinen et al. 2008, Potapov et al. 2011). Maksimaalne eristatavate 

taimkatteüksuste arv 35 esineb publikatsioonis, mis käsitleb India IRS (Indian Remote 

Sensing Satellite) satelliidiandmestike abil taimkatteüksuste eristamist, arvestatakse ka 

lume- ja varjualasid (Kumar et al. 2006). 

85 analüüsitavat kaardistamist on eristatavate taimkatteüksuste arvu järgi jagatud 

4 klassi põhimõttel, et igas kõigis klassides oleks võimalikult võrdsel arvul näiteid 

(Tabel 4). Seejärel on analüüsitud moodustunud 4 rühma keskmist saavutatud 

klassifitseerimistäpsust. Keskmiste klassifitseerimistäpsuste erinevuse statistilise 

olulisuse hindamiseks on kasutatud rühmade paariti võrdlemist Mann-Whitney U testi 

alusel. 

 Tabel 4. Eristatavate taimkatteüksuste arvu vahemik rühmas ning rühma 

kuuluvate näidete arv. 
Tunnuste arvu vahemik 
rühmas (n) n>10 7<n≤10 5<n≤7 n<5 
Näidete arv rühmas 22 22 24 21 
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3. Tulemused 

3.1. Andmestike päritolu ning saavutatav tulemuslikkus 

Eristatatavate kaugseireandmestike põhjal saavutatud keskmine üldine 

klassifitseerimistäpsus  jäi vahemikku 50% (lidariandmestikke kasutavad näited) kuni 

86% (satelliidiandmestikke kasutavad näited). Lidarit on ainsa kaugseireandmestikuna 

kasutatud kolmes näites, mis ei võimalda hinnata lidari kui andmestikurühma keskmise 

OA väärtuse erinevuse statistilist olulisust teiste rühmadega võrreldes. Saavutatav 

keskmine klassifitseerimistäpsus on 50% (halvim ca. 32%, kuid selles publikatsioonis 

viidi lidariandmestiku põhist klassifitseerimist läbi võrdluse eesmärgil (Bork ja Su 

2007). Kõigi analüüsitud näidete alusel arvutati  eristatud kaugseireandmestike rühmade 

keskmised saavutatud üldise klassifitseerimistäpsuse väärtused (tabel 5).  

Tabel 5. Keskmine saavutatav OA rühmitatuna andmestike päritolu alusel. 

Andmekihtide rühm 

Analüüsitud 
näidete arv 
rühmas 

Rühma 
keskmine OA 
(%) 

satelliidipilt 31 86 
VHSR satelliidipilt 12 72 
aero- või ortofoto 6 63 
IS 10 85 
LiDAR 3 50 
kombineeritud mitu 
erinevat 19 78 
muu 4 73 

Eristatud rühmade keskmise OA võrdlemiseks on vajalik rühmade vahelise 

statistiliselt olulise erinevuse olemasolu, mille hindamiseks kasutati Mann-Whitney U 

testi paaritivõrdluse meetodil (tabel 6). Olulisuse nivooks on valitud 95%. Võrreldavuse 

eelduseks on olulisustõenäosuse väärtus p<0,05.  

Tabel 6. Olulisustõenäosus rühmapaarides andmestike alusel. Võrreldavate 

paaride olulisustõenäosused on esitatud paksus kirjas. 

 Satelliidipilt 
VHSR 
satelliidipilt Aero-/ortofoto IS 

VHSR 
satelliidipilt 0,0001    
Aero-/ ortofoto 0,0021 0,242   
IS 0,8415 0,016 0,0147  
LiDAR - - - - 
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 Satelliidipilt 
VHSR 
satelliidipilt Aero-/ortofoto IS 

Kombineeritud 0,0121 0,1389 0,0455 0,1471 
Muu - - - - 

Satelliidipiltide andmestikke kasutades saavutati keskmiselt üle 85% üldine 

klassifitseerimistäpsus, samuti saavutati 85% klassifitseerimistäpsus ka spektromeetri 

andmestikel põhinenud näidetes. Leitud olulisustõenäosusi arvestades võib väita, et 

satelliidifotode alusel klassifitseeritud näidete keskmine OA oli 14% parem kui VHSR 

satelliidiandmestike keskmine OA, 23% parem kui aero-ja ortofotosid kasutanud 

näidete keskmine OA ja 8% parem kombineeritud meetodieid kasutanud näidete OA-st. 

Spektromeetri andmekihte kasutades on analüüsitud publikatsioonide 10 näitest 6 puhul 

saavutatud üldine klassifitseerimistäpsus üle 90% (parim tulemus 99.01% haruldaste 

rannikuelupaikade kaardistamisel Lõuna-Wales’is Ühendkuningriigis – Graham et al. 

2004). Spektromeetri andmekihte kasutades saavutati keskmiselt 22% parem tulemus 

kui aero- ja ortofotosid kasutades ning 13% parem tulemus kui VHSR satelliidifotosid 

kasutades. 

Kombineeritud andmestike näitena on täiendava andmekihina kasutatud 

digitaalseid kõrgusmudeleid (digital elevation model – DEM) metsaklasside 

eristamiseks Austrias, kuid seal on saavutatav tulemuslikkus olenevalt meetodist 70–

73% (Dorren et al. 2003). Keskmiselt klassifitseerimistäpsuselt olid kombineeritud 

andmestikud satelliidiandmestikest 8% madalama tulemusega. 

Lidari kombineerimisel aeropildistamise ja spektromeetriga on saavutatud 

võrreldes 2 viimase eraldi kasutamisega nähtav tulemuse parandamine: ~8% 

üldvastavuse tõusu (Koetz et al. 2008) ning 16–20% üldvastavuse tõusu 3 eristatava 

maakatteklassi korral QuickBird’i ja lidariandmestiku kombineerimisel 

maakattekaardistusel Kanadas (Bork ja Su 2007). Lidariandmestikud ei ole vähese 

näidete arvu tõttu teistega võrreldavad, kuid on välja toodud kontrasti lisamiseks oma 

madalate OA väärtustega. Kõigi näidete kõrgeima üldise klassifikatsioonitäpsuse tagas 

satelliidipiltide ja spektromeetri andmestike kasutamine, kõigi näidete suurim 

saavutatav üldine klassifitseerimistäpsus oli 99,5% ning see saavutati metsa/mittemetsa-

alade kaardistamisel otsustepuu meetodil USA-s Pennsylvania osariigis (Brown de 

Colstoun et al. 2003).  
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3.2. Klassifitseerimismetoodika ning saavutatav tulemuslikkus 

Klassifitseerimismetoodika alusel eristatud rühmade keskmise OA võrdlemiseks 

on vajalik rühmade vahelise statistiliselt olulise erinevuse olemasolu, mille hindamiseks 

kasutati Mann-Whitney U testi paaritivõrdluse meetodil (tabel 7). Olulisuse nivooks on 

valitud 95%.  Klassifitseerimismeetodi põhjal eristatud rühmade keskmine saavutatud 

OA jäi vahemikku 70–90% (tabel 8). Parima keskmise OA väärtuse annab 

klassifikatsioonipuude kasutamisel põhinev klassifitseerimine (7 näite korral kokku 11 

selle metoodika abil klassifitseerimisest saavutati keskmine üldine õpetusvastavus 

vähemalt 90%).  

Tabel 7. Olulisustõenäosus rühmapaarides klassifitseerimismeetodite alusel. 

Võrreldavate paaride olulisustõenäosused on esitatud paksus kirjas. 

 ML DT SVM Objekt-orienteeritud Kombineeritud 
DT 0,0035     
SVM 0,9761 0,0524    
Objekt-
orienteeritud 0,9681 0,1416 0,5093   
Kombineeritud 0,9681 0,0128 0,8259 0,2983  
NN 0,9761 0,0164 0,3843 0,8729 0,8729 

Tabel 8. Keskmine OA väärtus klassifitseerimismeetodi alusel rühmitades. 

Kaldkirjas esitatud meetodirühmad DT meetodi rühmast on statistiliselt usaldusväärse 

erinevusega. 

Klassifitseerimisviis Keskmine OA (%) 
ML 78 
DT 90 
SVM 75 
NN 70 
objekt-orienteeritud 
klassifitseerimine 82 
kombineeritud meetodid 74 

Klassifikatsioonipuu meetod oli ML, NN ja kombineeritud meetoditest 

statistiliselt usaldusväärselt erineva keskmise OA väärtusega, erinevuse suurus oli 

vahemikus 12–20%. Selle meetodi 64% näidetest saavutas 90% piiri ületava OA 

väärtuse. Analüüsitud andmestiku parim üldine klassifikatsioonitäpsus saavutati samuti 

selle meetodi abil – metsa ja mittemetsa alade eristamisel USA-s Pennsylvania osariigis 

saavutati OA väärtus 99,5% (Brown de Colstoun et al. 2003). Otsustepuu meetodi 

madalaim OA (71%) saavutati USA New Yorgi piirkonnas kokku 22 metsatüübi ning 3 
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täiendava maakattetüübi klassifitseerimisel (Driese et al. 2004). Tugivektormasinate 

kasutamisel andis parima tulemuse (93,75%) 6 taimkatteklassi eristamine Ida-

Inglismaal (Foody ja Mathur 2004). Objekt-orienteeritud klassifitseerimisel saavutati 

parim OA (94,6%) Kesk-Poolas eCognition’i tarkvara kasutades teostatud kaardistusel 

(Lewinski 2006). Lähima naabri meetodi korral saavutati parimaid tulemusi 7 eristatud 

taimkattetüübi eristamisel Landsat ETM+ andmestiku abil Trabzoni piirkonnas Türgis 

(Kahya et al. 2008). Kombineeritud meetodite korral ei ületanud üksi saavutatud OA 

väärtus 90% piiri, parimaks tulemuseks jäi 87,3%, mis saavutati pesitsemiskohtade 

(koht või mitte) kaardistamisel Kanadas Lõuna-Ontarios (kombineeriti ML ja logistilist 

regressiooni) (Pasher et al. 2006). 

3.3. Klassifitseerimistunnuste arv ning saavutatav 
tulemuslikkus 

Tunnuseklasside vaheline keskmine üldine klassifitseerimistäpsus erineb kuni 7%, 

jäädes vahemikku 75 – 82% (Joonis 1). Eristatud rühmade keskmise OA võrdlemiseks 

on vajalik rühmade vahelise statistiliselt olulise erinevuse olemasolu, mille hindamiseks 

kasutati Mann-Whitney U testi paaritivõrdluse meetodil, olulisuse nivooks valiti 95% 

Statistiliselt oluline erinevus klassifitseerimistunnuste arvu erinevuse põhjal oli 

võrreldav keskmine OA kuni 5 ja 8–15 klassifitseerimistunnust omanud näiterühmade 

vahel (olulisustõenäosus p=0,151), viimase keskmine OA väärtus oli esimesest 7% 

kõrgem. Kõigil muudel juhtudel statistiliselt oluline erinevus rühmade keskmiste OA 

näitajate vahel puudus. 

 

Joonis 1. Keskmine saavutatav klassifitseerimistäpsus ja klassifitseerimistunnuste 

arv (m). Statistiliselt oluline on erinevus m<5 ja 8≤m<15 rühma vahel. 
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Näitena vähimat arvu tunnuseid (3 tunnust) kasutavas SPOT satelliidiandmestikku 

ja tugivektormasinatel põhinevat klassifitseerimist kasutades saavutati üldine 

klassifitseerimistäpsus 92,5% (Foogy ja Mathur 2004). Enim kohatunnuseid (224) 

kasutati High-altitude Airborne Visible/Infrared Imaging Spectrometer’i (AVIRIS) 

andmestikul läbi viidud maakattekaardistusel USA-s Florida osariigis, eristati vastavalt 

11 taimkatteüksust keskmise OA väärtusega 86% (Flippi ja Jensen 2006) ja 12 

taimkatteüksust keskmise OA väärtusega 66% (Hirano et al. 2003). 

Rühmasiseselt kõiguvud OA väärtused tugevalt (joonis 2), parima ja halvima 

saavutatud OA väärtuse erinevus oli olenevalt rühmast 33–68%. 

 

Joonis 2. Kõigi rühmade kõigi näidete saavutatud OA väärtused eristatuna 

rühmade kaupa. 

3.4. Eristatavate üksuste arv ning saavutatud tulemuslikkus 

Eristatud üksuste hulga tulemusena moodustatud rühmade keskmine OA jäi 

vahemikku 77–81%. Eristatud rühmade keskmise OA võrdlemiseks on vajalik rühmade 

vahelise statistiliselt olulise erinevuse olemasolu, mille hindamiseks kasutati Mann-

Whitney U testi paaritivõrdluse meetodil. Olulisuse nivool 95% leitud olulisustõenäosus 

oli kõikide rühmapaaride korral suurem kui 0,005, mistõttu rühmade keskmised ei ole 

statistiliselt olulise erinevusega. 
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Rühmade sisene OA erinevus on vahemikus 38 – 60% rühma parima ja halvima 

OA näitaja vahel (joonis 3). Ühtki rühma ei iseloomusta näidete stabiilne keskmiste 

klassifikatsioonitäpsuste paiknemine kitsas vahemikus. Kolm madalaima üldise 

klassifitseerimistäpsusega näidet on kõik lidariandmestiku alusel toimunud 

klassifitseerimised. Andmekogu nõrgima tulemuse (OA = 31,73%) andis 

lidariandmestiku põhjal Prantsusmaal Aix-en-Provence’i piirkonnas tugivektormasinaid 

kasutades läbi viidud maakatte kaardistamine. Lidari nõrka tulemust ei saa selle näite 

puhul siiski lugeda ebaõnnestumiseks, kuna 3 erineva andmestiku (IS, lidar, IS+lidar) 

klassifitseerimise eesmärk oli uurida, kas ja kui palju parandab lidariandmestiku 

lisamine IS andmestikule üldist saavutatavat klassifikatsioonitäpsust. Vaid lidaripõhise 

andmestiku alusel klassifitseerimise eesmärgiks ei olnud kõrge OA saavutamine, vaid 

võrdlusmomendi pakkumine (Koetz et al. 2008). Ülejäänud kaks samuti madala üldise 

klassifitseerimistäpsusega lidariandmestiku kasutamisel saadud tulemust olid samuti 

suunatud võrdluse pakkumisele (6 näite abil prooviti 3 ja 8 taimkatteklassi eraldamist 

spektromeetriandmestiku, lidariandmestiku ja kahe viimase kombineerimise abil (Bork 

ja Su 2007). Maksimaalne eristatavate taimkatteüksuste arv 35 esineb publikatsioonis, 

mis käsitleb India IRS (Indian Remote Sensing Satellite) satelliidiandmestike abil 

taimkatteüksuste eristamist, arvestatakse ka lume- ja varjualasid, üldine saavutatud 

klassifikatsioonitäpsus on 81% (Kumar et al. 2006). 

 

Joonis 3. Kõigi näidete korral saavutatud OA väärtused rühmitatuna eristatud üksuste 

arvu n alusel. 
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Arutelu 

Analüüsitud näidetest järeldub, et erinevate kaasaegsete väga kõrge ruumilise 

lahutusega kaugseireandmestike (IKONOS, QuickBird, digitaalsed aerofotod) 

kombineerimisel täiendavate kõrgusandmestikega (digitaalsed kõrgusmudelid, 

lidariandmestikud) on saavutatav üldise klassifitseerimistäpsuse märgatav tõstmine. 

Kanadas Aspen Parkland’i alal läbiviidud maakattekaardistamise näites (Bork ja Su 

2007) eristus selgelt, et kõrgusandmestike lisamine digitaalsele aerofotole andis 

klassifitseerimistäpsuse tõusu nii üldisema (eristati 3 maakatteklassi) kui detailsema 

(eristati 8 maakatteklassi) klassifitseerimise juures. Et kõigil juhtudel kasutati sama 

klassifitseerimismetoodikat (suurima tõepära meetodit), siis on tulemused hästi 

võrreldavad. Aix-en-Provence’i piirkonnas Prantsusmaal läbiviidud uuringus (Koetz et 

al. 2008) kaardistati maakatet Vahemere piirkonnas eesmärgiga prognoosida metsade 

tuleohtlikkust ja metsatulekahjude võimalikku käitumist. Tugivektormasinate abil 

klassifitseerimisel saavutati helikopterile monteeritud spektromeetri andmestikule 

lidariandmestiku lisamisel üldise klassifitseerimistäpsuse kasv rohkem kui 5%. 

Lidariandmestikud aitasid tugevalt kaasa kõrguslikult hästi eristuvate klasside, näiteks 

hoonestatud aladel majakatuse pinna klassifitseerimisele, mis spektraalselt piisavalt ei 

eristunud. Võimalusel on edasistes kaugseire-põhistes uuringutes lidarite kaasamine 

ratsionaalne aladel, kus on probleeme spektraalselt lähedaste, kuid kõrguslikelt väga 

erinevate nähtuse, näiteks hoonestatud alade (Koetz et al. 2008, Yunhao et al. 2009), 

varjudega rikastatud alade ja erinevate asulasiseste nähtuste (hooned, teed) (Yunhao et 

al. 2009)  kaardistamisega eriti ortofotode puhul, mille andmestikel pole näiteks 

Landsat-seeria satelliidiandmestikega võrreldavat spektraalset ulatust. 

Kuigi klassifitseerimise meetodi valik eeldab teatavat eelteadmist või oletust, 

milline võiks olla konkreetse juhtumi jaoks sobivaim meetod, võib hea võrdleva 

tulemuse anda mitme erineva meetodi rakendamine samale andmestikule. Iisraelis 

Negevi piirkonnas toimunud kaardistamise näites (Rozenstein, Karnieli 2011) varieerus 

saavutatud üldine klassifitseerimistäpsus suurima tõepära meetodil saavutatud 71% 

tulemusest kuni 81% tulemuseni, mis saavutati MLC ja ISODATA kombineerimisel. 

Mitut erinevat klassifitseerimismeetodit oli kasutatud Põhja-Kreekas läbi viidud 

metsakaardistusel (Mallinis et al. 2008), kuid selle näite puhul ei kombineeritud mitut 

erinevat klassifitseerimismetoodikat veel täiendavalt omavahel. Saavutatud üldine 
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klassifitseerimistäpsus erines olenevalt valitud meetodist siiski 4 kuni 10%. Erinevate 

klassifitseerimismeetodite katsetamine samal lähteandmestikul võib järelikult anda 

teatava võrdleva tulemuse, millest võib olla kasu järgnevate analoogsete 

klassifitseerimiste jaoks meetodi valikul. 
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Järeldused 

Analüüsitud näidete rühmitamisel klassifitseerimiseks kasutatud andmestike 

alusel esines statistiliselt oluline erinevus 4 andmestikupaari vahel, erinevuse suurus jäi 

vahemikku 8–23%. Avaldusid satelliidiandmestike ja spektromeetriandmestike 

keskmise OA paremus VHSR satelliidiandmestike ning aero-ja ortofotode keskmise OA 

näitajaga võrreldes. Ülejäänud juhtudel ei olnud erinevus (olulisuse nivool 95%) 

statistiliselt oluline.  

Erinevate andmetüüpide kombineerimisel saavutati võrdlevates publikatsioonides 

oluline keskmise klassifitseerimistäpsuse tõus, eraldi on välja toodud lidariandmestike 

täiendava kasutamise edukus. 

Analüüsitud näitete rühmitamisel klassifitseerimiseks kasutatud tunnuste arvu 

alusel oli statistiliselt oluline erinevus 4 rühmapaari vahel (olulisuse nivool 95%), 

keskmise OA väärtuseprotsendi erinevus rühmade vahel oli 12–20. Mitme erineva 

klassifitseerimismeetodi kasutamisel kombineerituna saavutati üksikute näidete korral 

võrreldes üksiku meetodi kasutamisega paremaid tulemusi. 

Analüüsitud näitete rühmitamisel klassifitseerimiseks kasutatud tunnuste arvu 

alusel oli statistiliselt oluline erinevus vaid ühe rühmapaari vahel (olulisuse nivool 

95%). Ülejäänud juhtudel klassifitseerimistunnuste arvu ja saavutatava 

klassifitseerimistäpsuse vahel statistiliselt oluline seos puudus. 

Analüüsituld näitete rühmitamisel eristatud taimkatteklasside arvu alusel ei olnud 

ühegi rühmapaari vahel statistiliselt olulist keskmise OA erinevust (olulisuse nivoo 

95%). Järelikult eristatavate klasside arv saavutatavat üldist klassifitseerimistäpsust ei 

mõjutanud.  

Uurimustöö andmete korrastamine aitas parandada kirjandusallikate andmebaasi 

veebiliidest. 
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Connections between used datasets, chosen classification 
techniques, number of separated land cover classes, number 
of used features and overall accuracy in land cover mapping 
using remote sensing. 

Summary 

The aim of this study was to find out if or how the average overall accuracies 

(OA-s) of land cover classification examples are affected by use of different remote 

sensing datasets, different classification techniques, number of separated land cover 

classes and number of used features. 

In this study, a database of land cover classification samples was used. A total 

number of 85 different land cover classifications from 69 different publications were 

ananlysed. 

In the beginning, groups of different land cover examples were formed according 

to 1) used datasets; 2) used classification techniques; 3) number of separated land cover 

classes; 4) number of features used in classification progress. Kruskal-Wallis U test was 

then used to find out if differences between all existing pairs in formed groups are 

statistically significant. It was discovered that there was significant statistical difference 

between some used datasets (ranging from 8 to 23% in average OA of group) and some 

used classification techniques. No significant differences were discovered between 

groups formed by different number of separated land cover classes. There was one 

significant difference between a pair of groups formed by the number of used features, 

so there was almost no significant difference between groups formed by number of used 

features, too. 

The highest OA achieved in all analyzed examples, 99.5%, was achieved by using 

Landsat datasets and decision tree classification to extract 2 different land cover types. 

The lowest OA of all examples was merely 31.73%, achieved by using LiDAR datasets 

to extract 9 different land cover classes. 

This study showed that combining different datasets and different classification 

techniques may result in a higher achieved OA compared to the single dataset or single 
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classification technique based examples. There were examples of identical classification 

events differing only by the number of datasets or different classifications used. 
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Tänuavaldused 

Tänan vanemteadur Kalle Remmi nii ligipääsu kui täiendamisõiguse 

võimaldamise eest kaugseire õpetusandmete esinduslikkuse andmebaasi, samuti tänan 

teda aja leidmise eest ja nõuannete jagamise eest bakalaureusetöö juhendajana nii 

päeval kui öösel. 
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