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Rozpowszechnienie wykorzystania informacji o pokryciu terenu użytkowaniu ziemi pochodzących z 

integracji usług Copernicus Land Monitoring Service (CLMS), danych programu Copernicus oraz 

krajowych baz danych.

InCoNaDa



Klasyfikacja pokrycia terenu na podstawie zdjęć Sentinel-2

Pikselowa klasyfikacja pokrycia terenu na podstawie szeregów czasowych obrazów Sentinel-2 .

Badane nieparametryczne algorytmy uczenia maszynowego: 
1. Random Forest (RF)

2. Support Vector Machine (SVM)

3. Convolution Neural Network (CNN)

Klasy pokrycia terenu nawiązują do legendy Copernicus Land Monitoring Service: 
1. powierzchnia nieprzepuszczalna,

2. las liściasty,

3. las iglasty,

4. zakrzaczenie,

5. łąka

6. grunty orny,

7. torfowisko,

8. brak roślinności,

9. woda,

10. śnieg i lód (tylko dla Norwegii).

Mapa pokrycia terenu dla roku 2018 i 2020.

Analiza zmian pokrycia terenu 2017 – 2021.



Obszary badań

Polska – województwo łódzkie Norwegia – gmina Viken



Dane i metody

Dane:

Polska i Norwegia: seria czasowa Sentinel-2, od kwietnia do września.

Dane referencyjne: 

▪ Polska:

- BDOT10k – Baza Danych Obiektów Topograficznych (skala 1:10 000),

- Dane dotyczące pokrycia terenu z Systemu Identyfikacji Działek Rolnych udostępnionych 
przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR),

- BDL –Bank Danych o Lasach (skala 1:50 000).

▪ Norwegia: 

- AR50 – baza danych o pokryciu terenu.

Klasyfikacja pokrycia terenu:
- przeprowadzana w środowisku Python,

- jest iteracyjnie powtarzana 100 razy aby określić stabilność modelu klasyfikacji, 

- przeprowadzana jest w chmurze obliczeniowej Amazon Web Services (AWS).



Schemat klasyfikacji



Dokładność 
użytkownika

Dokładność 
producenta

powierzchnia nieprzepuszczalna 0,63 - 0,82 0,79 - 0,82
las liściasty 0,77 - 0,89 0,76 - 0,83
las iglasty 0,94 - 0,99 0,92 - 0,98

zakrzaczenie 0,15 - 0,74 0,38 - 0,77
łąka 0,65 - 0, 80 0,73 - 0,81

grunt orny 0,94- 0,96 0,90 - 0,94
torfowisko 0,32 - 0,67 0,55 - 0,79

brak roślinności 0,18 - 0,76 0,50 - 0,89
woda 0,90 - 0,99 0,92 - 0,99

Klasyfikacja klasyczna Klasyfikacja hierarchiczna

Dokładność i stabilność modeli



Wizualne porównanie wyników klasyfikacji hierarchicznej i klasycznej  

Klasyfikacja hierarchiczna Klasyfikacja klasyczna



Klasyfikacja hierarchiczna Klasyfikacja klasyczna

Wizualne porównanie wyników klasyfikacji hierarchicznej i klasycznej  



Klasyfikacja hierarchiczna Klasyczna klasyfikacja

Wizualne porównanie wyników klasyfikacji hierarchicznej i klasycznej  



Ostateczne wyniki klasyfikacji RF dla 2018 i 2020 roku



Klasyfikacja hierarchiczna:

+ Wyższa dokładność całkowita.

+ Wyższa dokładność niektórych klas.

+ Mniejsze różnice dokładności między klasami.

+ Precyzyjniejsze wyniki klasyfikacji.

+ Dodatkowe produkty:
➢ Tereny nieprzepuszczalne,
➢ Tereny zadrzewione,
➢ Zbiorniki wodne.

- Czasochłonny proces klasyfikacji – 1 godzina.

- Podejście wymaga eksperymentowania z podziałem 
klas pokrycia ternu na grupy oraz do odpowiedniego 
poziomu.

- Bardziej złożony proces klasyfikacji.

Klasyfikacja klasyczna: 

+ Szybszy proces klasyfikacji – 10 minut.

+ Prostszy proces klasyfikacji.

+ Stabilniejszy model klasyfikacji. 

- Niższa dokładność całkowita.

- Brak dodatkowych produktów.

- Większe różnice między dokładnościami 
poszczególnych klas.

- Niższe dokładności niektórych klas.

Wady i zalety



Wstępne wyniki klasyfikacji dla norweskiego obszaru badań 



Zmiana pokrycia terenu 2017-2021
2020

2021

Zmiana 2020-2021

Analizy prowadzone są w Google Earth Engine w środowisku JavaScript 
na podstawie różnic wartości wskaźników spektralnych: 
➢ Normalized Difference Vegetation Index (NDVI)

➢ Normalized Difference Water Index (NDWI)

➢ Normalized Burn Ratio (NBR)



2020

2021

Zmiana 2020-2021

Zmiana pokrycia terenu 2017-2021
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