
163

 

Anal�iza obiektowa jako narzędzie ekol�oga 
krajobraz� – potencjał i ograniczenia

Ob��ect based analysis as a tool for landscape 
ecologist – potential and li�itations

Joanna Adamczyk

�atedra Urządzania Lasu, Geo�atyki i Ekono�iki Leśnictwa, Wydział Leśny 
Szkoła Główna Gospodarstwa Wie��skiego w Warszawie

e-�ail: Joanna.�da�czyk@wl.sggw.pl

  ________________________________________________________________________________ 

Abstract. �he article presents Ob��ect Based I�age �nalysis as a new �ethod of i�age classification and also as a new 
paradig� for environ�ental analysis based on integrated re�ote sensing and GIS �ethods. It’s popularity is growing fast, 
especially through availability of co��ercial software, high efficiency of i�age processing and ostensibly easy interpretation 
of results. �he author’s purpose was to present the re�arkable potential of OBI� as a tool for landscape ecologist. �he other 
i�portant goal of the paper is to highlight li�itations of the �ethod and discuss i�portant �ethodological questions. �he 
discussion brings to reco��endations on the proper way of use OBI� and also to conclusions regarding further develop�ent 
of the �ethod.
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Niezależnie od specyfiki prowadzonych badań proces interpretacji zdjęć lotniczych powinien przebiegać w taki 
sposób, aby jak najszybciej osiągnąć cel badań (Olędzki 2007).

Wstęp

Wraz ze zwiększanie� się zapotrzebowania na infor�ac��ę o środowisku narasta dą�enie do auto�atyzac��i 
�etod pozyskiwania i interpretac��i coraz większych zasobów danych, wykorzystywanych w coraz licznie��szych 
zastosowaniach, �iędzy inny�i związanych ze wspo�aganie� decyz��i. �rend ten rozwi��a się od początków 
teledetekc��i wspo�agany zaanga�owanie� ludzkie�� �yśli twórcze��. Jest on stały i nie �o�liwy do odwrócenia. 
Rozwó�� technik zauto�atyzowane�� klasyfikac��i treści obrazów teledetekcy��nych ��est wskazywany  ��ako ��eden 
z na��wa�nie��szych prze��awów wy�e�� wspo�nianego trendu(� in.: Blaschke 2000, Hof�ann, Reinhardt 2000). 
�echniki te zostały opracowane w celu opty�alizac��i czasu i kosztów interpretac��i obrazów, która przeprowadzona 
przez człowieka, ��est bardzo pracochłonna. �i�o lat doskonalenia, dotychczas opracowane �etody nie 
pozwoliły na osiągnięcie na tyle zadowala��ących rezultatów, �eby �o�na było przyna���nie�� częściowo go 
zastąpić. �latego współcześnie nadal przygotowanie istotnych �ateriałów interpretacy��nych, dla których istnie��e 
konieczność zapewnienia bardzo wysokie�� ��akości wyników (np. Corine Land Cover) odbywa się przy du�y� 
zaanga�owaniu sił ludzkich. 
Na przeło�ie wieków XX i XXI wynaleziono �etodę analizy obiektowe��. W publikac��ach (szczególnie tych 
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pro�u��ących oprogra�owanie ko�ercy��ne) ��est ona entuz��astycznie określana ��ako przeło�, bądź nawet 
rewoluc��a. �etoda ta bazu��e na ode��ściu od sche�atu ogranicza��ącego analizę infor�ac��i do zapisane�� w 
pikselach obrazu (wartość ��asności, barwa). Sposób pode��ścia do interpretac��i zbli�ył się do sposobu �yślenia 
człowieka, który intuicy��nie, aby wyszukać w obrazie teledetekcy��ny� powierzchni Zie�i pewne całości 
(obiekty), bierze pod uwagę znacznie więce�� z�iennych, �iędzy inny�i: natę�enie ��asności, kształt, teksturę, 
powierzchnię, tło te�atyczne.
Właściwy rozwó�� �etody nastąpił po roku 2001 w który� wdro�ono pierwsze oprogra�owanie ko�ercy��ne 
pozwala��ące na przeprowadzenie analizy obiektowe��, eCognition. �zięki wysokie�� efektywności analiza 
obiektowa od razu zyskała du�ą popularność i ��est wykorzystywana w coraz szerszy� spektru� zastosowań. 
Cieszy się ona uznanie� równie� wśród badaczy za���u��ących się ekologią kra��obrazu. Szybki rozwó�� �etody 
��est spowodowany równie� wykorzystanie� współczesnych środków ko�unikac��i. Wielu u�ytkowników ciągle 
wypróbowu��e ��ą w wielu zastosowaniach i dzieli się doświadczenia�i. Powsta��ą rozwiązania pozwala��ące na 
dopasowanie �etody do specyficznych potrzeb u�ytkowników. 
W ostatnich kilku latach rozwó�� �etody spowodował, �e po��ęcie analiza obiektowa zaczęło znacznie wykraczać 
poza ��edynie �etodę przetwarzania obrazów teledetekcy��nych, coraz częście�� ��est rozu�iane ��ako paradyg�at. 
W geoinfor�ac��i zaczęto wyró�niać nową dziedzinę zwaną analizą obiektową. Rozwinęły się centra doskonałości 
tylko nią się za���u��ące (5 ośrodków na cały� świecie). �oczekała się równie� konferenc��i te�atycznych. 
Ostatnia (druga z cyklu) odbyła się w czerwcu 2007 roku w Berkeley w US�.
Na foru� �iędzynarodowy� dziedzina na��częście�� określana ��est akroni�e� OBI� (Object Based Image 
Analysis), która to nazwa ��est nadal dyskutowana i przeciwstawiana określeniu object oriented (które według 
zwolenników pozwala na poszerzenie koncepc��i i właściwą realizac��ę paradyg�atu).
W ��ęzyku polski� na��częście�� stosowana wyda��e się nazwa analiza obiektowa, dlatego przy��ęto ��ą na potrzeby 
ninie��szego artykułu. Uzasadnienie� zastosowania te�� nazwy �o�e być uniwersalność i nieco bardzie�� zgrabna 
for�a ni� dokładne tłu�aczenia z ��ęzyka angielskiego „analiza obrazów bazu��ąca na obiektach” lub „analiza 
obrazów zorientowana obiektowo”. 
Cele� artykułu ��est przedstawienie uwarunkowań zastosowania analizy obiektowe�� ��ako narzędzia geografa 
w opisie przestrzeni przyrodnicze��: potenc��ału �etody oraz usyste�atyzowanie wątpliwości oraz ograniczeń 
związanych z �etodą. 

Istota analizy obiektowej

W nawiązaniu do powy�szego rysu historycznego istota analizy obiektowe�� zostanie przedstawiona w dwóch 
kontekstach: ��ako zagadnienie techniczne, wią�ące się z przeprowadzenie� procedury obiektowe�� klasyfikac��i 
obrazów teledetekcy��nych oraz ��ako nowy sposób rozu�ienia przestrzeni przyrodnicze�� w GIS, ��ak równie� 
wprowadzenie nowe�� �etody analiz przestrzennych bazu��ących na pode��ściu obiektowy�. 

obiektowa klasyfikacja obrazów

Podstawą �etody klasyfikac��i obiektowe�� ��est zdolność do rozpoznawania obiektów na podstawie analizy danych 
zapisanych w treści obrazów teledetekcy��nych oraz innych warstw infor�acy��nych o charakterze te�atyczny�. 
Określony układ struktur przestrzennych ��est odwzorowywany w postaci hierarchii obiektów. Wśród �o�liwych 
operac��i przetwarzania obrazów wy�ienić �o�na następu��ące zastosowania oprogra�owania do klasyfikac��i 
obiektowe��: 
1. integrac��a danych obrazowych i GIS: pochodzących z ró�nych źródeł, zare��estrowanych w ró�ny� czasie, o 
ró�ne�� rozdzielczości i zasięgu przestrzenny�. Jest to �o�liwe pod warunkie� związania ich ��edny� układe� 
współrzędnych,
2. interaktywne (nadzorowane i nienadzorowane) rozpoznawanie i klasyfikac��a obiektów na obrazach rastrowych, 
oparte na logice roz�yte�� i „uczeniu” bazy wiedzy,
3. seg�entac��a obrazów o ró�ne�� rozdzielczości przestrzenne�� w ra�ach ��ednego zestawu danych,
4. auto�atyzac��a z �o�liwością ingerenc��i w proces przetworzeń oraz kontroli wyników. 
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Podstawowe etapy klasyfikac��i treści obrazów teledetekcy��nych (ryc. 1) na przykładzie wyró�niania klas pokrycia 
terenu przy u�yciu znanego oprogra�owania eCognition obe���u��ą: 
1. wprowadzenie do syste�u danych obrazowych (w postaci kanałów obrazów cyfrowych) i te�atycznych 
(warstwy wektorowe lub rastrowe uzupełnia��ące treść danych obrazowych),
2. seg�entac��ę obrazu polega��ącą na generowaniu obiektów na podstawie ��ego treści - obrazy są wstępnie 
klasyfikowane na podstawie ró�nic w odpowiedzi spektralne�� obiektów oraz ich kształtu; w ka�dy� z cyklów 
seg�entac��i, w procesie iteracy��ny�, wybierane ��est na��lepsze odwzorowanie obiektów obrazu poprzez 
opty�alizac��ę wstępnie ustawionych para�etrów dotyczących: ho�ogeniczności obiektów, ich kształtu oraz 
barwy,
3. tworzenie hierarchii klas stanowiące�� podstawę klasyfikac��i, która zawiera ��eden lub wiele pozio�ów zale�ności 
po�iędzy obiekta�i i ��est wyraze� zło�onego syste�u zale�ności prowadzącego do wyodrębnienia klas; klasy 
�ogą na przykład: nawiązywać do wyglądu obiektów (np. pokrycie terenu) lub odwzorowywać zale�ności 
funkc��onalne wynika��ące z roli tych obiektów (np. ��ako płatów) kra��obrazie. 
4. wybór obiektów wzorcowych, np. płatów pokrycia terenu stanowiących przykłady, na podstawie których 
baza wiedzy „uczona” ��est przypisywania pozostałych obiektów do klas; ��ednoznaczność wyboru �o�e zostać 
zweryfikowana przy po�ocy narzędzi (histogra�y, statystyki) pozwala��ących na porównanie z wzorca�i w te�� 
sa�e�� klasie oraz innych,
5. wybór klasyfikatorów będących podstawą algoryt�u kwalifiku��ącego obiekty wyznaczone na obrazie do klas, 
na podstawie wyznaczonych wcześnie�� obiektów wzorcowych (procedura ta �o�e zostać przeprowadzona 
ręcznie, bądź poprzez opty�alizac��ę przestrzeni klasyfikatorów – auto�atyczne wyszukanie zestawu cech 
na��lepie�� separu��ących obiekty z ró�nych klas). �ter�inu klasyfikator u�yto w znaczeniu charakterystyki, która 
�o�e zostać u�yta do budowy opisu klasy przy po�ocy logiki roz�yte�� (�efiniens I�aging 2004),
6. klasyfikac��ę przeprowadzoną na przyna���nie�� ��edny� pozio�ie hierarchiczny� ho�ogeniczności obiektów, 
przy czy� takich pozio�ów �o�e być wiele, w zale�ności charakterystyk obiektów, które zna��du��ą się w 
badany� terenie oraz potrzeb operatora,
7. ocenę dokładności klasyfikac��i, który to etap bywa zakończenie� procedury, ale równie� pełni rolę punktu 
zwrotnego iteracy��ny� procesie doskonalenia wyników klasyfikac��i; polega on na z�ianach w: strukturze klas, 
obiektach wzorcowych, przestrzeni klasyfikatorów i �o�e zostać przeprowadzona przy u�yciu �etod tradycy��nych 
– bazu��ących na ocenie zgodności obiektów kontrolnych z wynika�i klasyfikac��i przy po�ocy indeksów �.in. 
�appa (�iara stopnia nieprzypadkowe�� zgodności po�iędzy dwo�a obserwac��a�i (w ty� wypadku obraza�i: 
sklasyfikowany� i wzorcowy�), dla pewne�� specyficzne�� z�ienne�� no�inalne), oraz �etod bazu��ących na logice 
roz�yte�� (oceny stopnia prawdopodobieństwa przynale�ności do określone�� klasy - Classification Stabilit - oraz 
wizualizac��ę na��lepszego wyniku klasyfikac��i - Best Classification Result – posiada��ącego na��wy�szą wartość 
współczynnika przynale�ności do dane�� klasy). 

Analiza obiektowa jako paradygmat

�zięki �o�liwościo� wykracza��ący� poza rozpoznawanie obiektów w obrazie teledetekcy��ny�, analiza 
obiektowa coraz częście�� określana ��est �iane� paradyg�atu – stwarza��ąc �o�liwość traktowania ele�entów 
przestrzeni ��ako obiektów, niezale�nie od ich rodza��u, np. zarówno budynku ��ak i zbiorowiska roślinnego. 
Podstawą w wydzielaniu obiektów ��est kontekst wynika��ący z potrzeb u�ytkownika, kształtu��ącego według nich 
atrybuty i hierarchie ��ednostek przestrzennych. Pozwala to na znaczne rozszerzenie �o�liwości analitycznych 
o�awianego narzędzia, czyniąc ��e potenc��alnie bardzo uniwersalny�. Potrzeby ekologii kra��obrazu są ��edny�i 
z na��częście�� wskazywanych pól zastosowań tak rozu�iane�� analizy obiektowe��. 
Obiektowy sposób postrzegania przestrzeni nie ��est nowy w ekologii kra��obrazu. Stwarza on �o�liwość 
rozpatrywania przestrzeni przyrodnicze�� ��ako zło�one�� z pewnych całości, w dowolne�� skali i wielu wy�iarach. 
Jednak, o czy� wspo�ina wielu autorów (np. Prokop 1998, Blaschke 2000), do te�� pory taki sposób 
odwzorowania przestrzeni przyrodnicze�� nie był łatwo dostępny przy u�yciu narzędzi GIS. Stało się to �o�liwe 
�iędzy inny�i dzięki połączeniu �etod teledetekc��i i GIS oraz z�ianie pode��ścia do analiz przestrzennych. Jest 
to istotny krok naprzód w nierozwiązany� od wielu lat zagadnieniu adekwatności odwzorowania środowiska 
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przyrodniczego w GIS.

Potencjał analizy obiektowej jako narzędzia ekologa krajobrazu

Szczególne istotny�i zaleta�i analizy obiektowe��, z punktu widzenia ��e�� zastosowania w ekologii kra��obrazu 
są: 
- wykraczanie poza analizę obrazów teledetekcy��nych poprzez �o�liwość wplecenia w proces rozpoznawania 
obiektów dodatkowych atrybutów, zawartych np. w warstwach wektorowych, danych lidarowych, radarowych,
- zbli�enie �etody rozpoznawania obiektów na obrazie teledetekcy��ny� do naturalnego sposobu rozu�owania 
człowieka, a co za ty� idzie łatwość w interpretac��i wyników,
- du�y wybór charakterystyk obiektów pozwala��ący na dokładne ich odwzorowanie,
- stosowanie pode��ścia roz�ytego, pozwala��ącego na pewną swobodę w interpretac��i wyników,

Ryc. 1. Wybrane przykłady etapów klasyfikac��i obiektowe�� obrazu satelitarnego Landsat E��+ okolic Lublina: a. seg�entac��a 
obrazu; b. wybór pól wzorcowych (zasięgi oznaczone ��asny� szrafe�); c. efekt klasyfikac��i oraz legenda, d. ocena 
stabilności klasyfikac��i – zasięga�i oznaczono obiekty, których prawdopodobieństwo przynale�ności do więce�� ni� 
��edne�� klasy ��est wysokie. 

Fig. 1. Selected stages of ob��ect analysis of Landsat E��+ scene, surroundings of Lublin: a. i�age seg�entation, b. 
selection of �odel fields (white stripes), c. result of classification and the legend, d. assess�ent of the classification 
stability – ob��ects of high probability of belonging to �ore than one class are pointed out.
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- �ała wra�liwość na proble� z�ienia��ące�� się ��ednostki przestrzenne�� (��UP),
- auto�atyzac��a z �o�liwością ingerenc��i w proces przetworzeń i kontroli wyników,
- stosunkowo wysoka dokładność efektów przetworzeń.
�o�na zate� wyobrazić sobie, �e za po�ocą o�awiane�� �etody, przy���u��ąc odpowiednie para�etry klasyfikac��i 
oraz budu��ąc zgodną z potrzeba�i hierarchię klas i obiektów, badacz będzie �ógł wyznaczyć interesu��ące 
go przyrodnicze ��ednostki przestrzenne. Idąc dale��, �o�na te� zało�yć, �e ��ednostki te będą stanowiły bazę 
dla analiz przestrzennych zale�ności „pozio�ych” oraz „pionowych” w kra��obrazie. �o�liwość �odelowania 
kra��obrazu w GIS ��ako �ozaiki obiektów �o�na wykorzystać przy:
- wyznaczaniu wskaźników kra��obrazu, na podstawie opisu zale�ności zachodzących po�iędzy płata�i, 
który �o�na przeprowadzić zarówno przy u�yciu klas pokrycia (lub nawet u�ytkowania) terenu lub innych, 
wyznaczonych wcześnie��, ��ednostek (np. geoko�pleksów),
- ocenie charakteru granic w kra��obrazie przy u�yciu �ądanych ��ednostek (zastosowanie logiki roz�yte�� do celów 
deli�itac��i obiektów oraz �o�liwość prowadzenia klasyfikac��i na ró�nych pozio�ach generalizac��i obiektów 
�ogą zostać wykorzystane równie� do próby deli�itac��i stref ekotonalnych, wy�aga to ��ednak zastosowania 
danych o pewny� określony� pozio�ie rozdzielczości przestrzenne��),
- tworzeniu �odelu strefowo-pas�owo-węzłowego na podstawie interpretac��i wyników analizy obiektowe�� i 
odpowiednie�� ich reklasyfikac��i, 
- konstrukc��i �odelu hierarchicznego poprzez wyznaczanie obiektów na pozio�ie podstawowy�, a następnie 
ich agregac��ę prowadzącą do utworzenia ��ednostek coraz wy�szego rzędu, co pozwala na rozpatrywanie 
kra��obrazu ��ako syste�u przyrodniczego pod kąte� oceny ��ego struktury funkc��onalno-przestrzenne��. 
Wy�e�� wy�ienione �o�liwości nie są obecnie często o�awiane w literaturze. Na��popularnie��sze obecnie 
zastosowania analizy obiektowe�� ogranicza��ą się do znacznie �nie�� zło�onych procedur, takich ��ak: detekc��a 
ele�entów struktury przestrzenne�� kra��obrazu, �onitoring z�ian, porównania wieloter�inowe. �lasyfikac��a 
obiektowa prowadzona ��est na��częście�� w odniesieniu do pokrycia terenu lub pewnych interesu��ących badacza 
z��awisk np. powstałych w wyniku klęsk �ywiołowych. Paradyg�at analizy obiektowe�� został równie� zastosowany 
w innych dziedzinach, związanych �.in. infor�atyką, �edycyną czy biologią. Z przeprowadzonych przez 
autorkę testów wynika ty�czase�, �e wy�e�� wy�ienione zastosowania są �o�liwe do przeprowadzenia pod 
warunkie� uwzględnienia ograniczeń o�ówionych w następnych rozdziałach.

Dyskusja

�la stworzenia pełnego obrazu analizy obiektowe�� nale�y ponownie zwrócić uwagę, �e ��est to �etoda nowa. 
Okres ��e�� testowania od czasu wynalezienia do zai�ple�entowania w oprogra�owaniu ko�ercy��ny� i poddania 
liczny� zabiego� �arketingowy�, był bardzo krótki. Spowodowało to, �e u�ytkownicy dostali do rąk narzędzie 
nie do końca opracowane od strony �etodyczne��. W �iarę coraz bardzie�� świado�ego wykorzystania �etody 
w literaturze podnoszone są wątpliwości, które powinny lec u podstaw dalszego ��e�� rozwo��u. Nale�ą do nich 
�iędzy inny�i przedstawione poni�e�� prze�yślenia opracowane na podstawie literatury (Hay, Castilla 2006, 
Lang, Blaschke 2006, de �ok 2007) oraz własnych doświadczeń autorki. 
Nie �a do te�� pory konsensusu oraz szczegółowych badań dotyczących podstaw �etodycznych relac��i po�iędzy 
obiekta�i obrazu (wyznaczony�i przy po�ocy seg�entac��i) a obiekta�i kra��obrazu (�o�na ��e określić ��ako 
płaty). Wiado�o na przykład, �e seg�entac��a da��e prawie zawsze dobre efekty, gdy obiekty �a��ą łagodne 
kształty, np. zbiorniki wodne. W związku z ty� właściwie nie �o�e�y wygenerować błędnych obiektów o 
łagodnych kształtach nawet przy po�ocy losowych ustawień para�etrów seg�entac��i. Jednak, ��e�eli w ten sa� 
sposób potraktowalibyś�y klasy u�ytkowania terenu, takie ��ak np. tereny rolnicze, o rozproszone�� strukturze 
działek, a ka�de�� z nich o specyficznych (np. wydłu�onych) kształtach, efekty będą kontrastowe w zale�ności od 
ustawień. Z��awisko to wy�aga dokładnego zbadania – nie zostało ��eszcze wystarcza��ąco wytłu�aczone. 
Nie do końca wy��aśniono te� hierarchiczne relac��e po�iędzy obiekta�i wyznaczony�i na ró�nych pozio�ach 
rozdzielczości i skal. Proble� ten ��est konsekwenc��ą wprowadzenia (bardzo u�yteczne��) �o�liwości integrac��i 
danych o ró�ne�� rozdzielczości. Stwierdzono, �e efekt seg�entac��i zale�y w du�y� stopniu od charakteru danych. 
W związku z ty� de �ok (2007) postawił następu��ące pytania, pozosta��ące do te�� pory bez przekonywu��ące�� 
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odpowiedzi: 
- Czy seg�enty wyznaczone na obrazie o ni�sze�� rozdzielczości są rzeczywiście wynikie� agregac��i obiektów 
wyznaczonych na obrazach bardzie�� szczegółowych?
- Czy granice obiektów powinny rzeczywiście całkowicie pokrywać się po�iędzy skala�i? �aka potrzeba wyda��e 
się oczywista z punktu widzenia prowadzenia analiz, ale czy taka potrzeba �a ekologiczne podstawy? 
- Jak nale�ałoby postępować w przypadku granic w kra��obrazie o charakterze ekotonów? 
Wy�ienione wątpliwości potwierdza doświadczenie (Neubert et al. 2006), które �o�e zostać przeprowadzone 
przez ka�dego. Polegało ono na opracowaniu klucza interpretacy��nego dla obrazu satelitarnego i przeprowadzeniu 
klasyfikac��i obiektowe�� przy u�yciu logiki roz�yte��. Następnie sprawdzono ��ak piksele nale�ące do obiektów 
wzorcowych są reprezentowane w wynikach klasyfikac��i. Wykazano, �e od 1% do nawet 5% z nich �o�e zostać 
zaliczonych do innych klas. Nie znaleziono ��ednak pełne�� interpretac��i tego z��awiska, oprócz wspo�niane�� 
powy�e�� zale�ności po�iędzy pozio�e� niedokładności a rodza��e� interpretowanego obiektu. 
Proble�e� w rozwiązywaniu wy�e�� wy�ienionych nie��asności ��est brak obiektywnych �etod oceny ��akości 
klasyfikac��i. Obecnie ocena przeprowadzana ��est przy po�ocy �etod tradycy��nych, pozwala��ących ��edynie na 
oszacowanie efektu, bądź �etodą wizualną. 
�odatkowo warto zwrócić uwagę, �e efekt błędu �o�liwego do popełnienia w trakcie klasyfikac��i obiektowe�� 
�o�e zostać spotęgowany przez cechę, którą zazwycza�� uwa�a się za zaletę profes��onalnego oprogra�owania 
(np. eCognition), �o�liwość daleko idące�� ingerenc��i w proces przetworzeń. Wprowadza ona znaczący 
czynnik subiektywności operatora, który ręcznie określa para�etry przetworzeń, nie dysponu��ąc ��ednocześnie 
wiarygodną �etodą weryfikac��i efektu. 
Wykorzystanie oprogra�owania do analizy obiektowe�� ��est równie� obcią�one pewny�i ograniczenia�i, które 
czase� �ogą zostać odebrane ��ako decydu��ące: 
Jedny� z na��większych ograniczeń w dostępności oprogra�owania dla przeciętnego u�ytkownika ��est ��ego 
wysoki koszt. Obecnie konkurency��ność na rynku pakietów analizy obiektowe�� (w ty� równie� rozszerzeń 
progra�ów geoinfor�acy��nych ��ak np. �rcGIS) ��est na tyle niska, �e trudno przewidywać szybkie obni�anie ich 
cen. 
Zło�oność opc��i oprogra�owania ko�ercy��nego oraz wysoki pozio� wiedzy teledetekcy��ne�� potrzebne�� 
dla osiągnięcia dobrych wyników – powodu��e, �e ��est ono trudne w u�yciu. Być �o�e rozwiązanie� ��est 
zai�ple�entowanie gotowych ście�ek przetworzeń w for�ie narzędzi, koszte� kontroli nad przebiegie� całego 
procesu, ale ��ednak znacznie ułatwia��ąc wykorzystanie �etody. Na rynku oprogra�owania istnie��e obecnie taka 
tendenc��a poprzez udostępnianie zopty�alizowanych (na��lepszych) opracowanych przez wybitnych spec��alistów 
algoryt�ów przetworzeń stosowanych w typowych przypadkach. �ego typu rozwiązania i�ple�entowane są 
�iędzy inny�i w for�ie rozszerzeń do popularnego oprogra�owania GIS (np. Feature �nalyst dla �rcGIS). 
Obecność takich narzędzi zwiększa popularność pakietu oprogra�owania i w związku z ty� wyda��e się być 
nieunikniony� trende� w geoinfor�ac��i. Wyda��e się równie�, �e dla �etod, które zostały ��u� wystarcza��ąco 
opracowane �etodycznie taka tendenc��a nie przynosi du�ych strat. 
Nadal proble�e� ��est przetwarzanie bardzo du�ych zestawów danych np. wielu poło�onych obok scen 
satelitarnych ��ednocześnie. Powy�sze wątpliwości �erytoryczne pozwala��ą sądzić, �e obecnie nie nale�y 
wykonywać przetworzeń opartych na te�� sa�e�� �etodyce na scenach zare��estrowanych w (nawet tylko trochę) 
od�iennych warunkach. Nie ��est te� do końca udowodniona �o�liwość przeprowadzenia klasyfikac��i całe�� sceny 
na podstawie charakterystycznych �etody opracowane�� na wybrany� (ale reprezentatywny�) ��e�� frag�encie. 
Być �o�e proble� adekwatności reprezentac��i powinien być rozpatrywany na gruncie szerszych rozwa�ań 
dotyczących błędu, na ��aki �o�na pozwolić w analizach kra��obrazu. Zale�y on oczywiście od zastosowań. 
Jednak wiado�o, �e wykonane �etodą „ręczną”, analizy obarczone są �o�liwością błędu wynika��ącego z 
takich czynników ��ak �.in: subiektywność interpretac��i przyrody przeprowadzone�� przez człowieka, niepewność 
danych przyrodniczych. �a�da z �ap wykonanych w ten sposób ��est w pewny� sensie abstrakc��ą dokładności 
przestrzenne��. Czy ten pozio� niepewności wyników ��est �nie��szy czy większy w stosunku do analizy 
obiektowe��? Czy podobieństwo postrzegania przestrzeni przyrodnicze�� �iędzy analizą obiektową a człowiekie� 
�o�e uprawniać do stwierdzenia, �e �etoda ta pozwala na adekwatną reprezentac��ę środowiska z tego 
powodu, �e zgadza się ona z ludzki� wyobra�enie�? Być �o�e nale�y porównać ten proble�, do sposobu 
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interpretac��i wyników analizy obiektowe��. Czy efektywność zastosowane�� �etody �o�e być kole��ny� czynnikie� 
wpływa��ący� na akceptowanie błędu? Rozwiązanie powy�e�� postawionych proble�ów nie ��est zadanie� 
ninie��szego artykułu. Jednak nie �a wątpliwości, �e dalsze badania nad analizą obiektową powinny być z 
ni�i ściśle związane. Zaryzykować �o�na przypuszczenie, �e badania takie w kontekście ekologii kra��obrazu 
�ogłyby się stać przyczynkie� do para�etryzac��i �etody. 
Z technicznego punktu widzenia dwa ograniczenia, znacznie wpływa��ą na zakres analiz, które �o�na 
przeprowadzić za po�ocą o�awianego oprogra�owania (przede wszystki� dotyczy to sa�odzielnych 
pakietów ko�ercy��nych): (i) Niewystarcza��ąca operacy��ność z pakieta�i GIS, utrudnia��ąca wykorzystanie 
wyników. (ii) Za�knięcie na �odyfikac��e i wprowadzanie własnych algoryt�ów. Prawdopodobnie ograniczenia 
te będą stopniowo zanikać w �iarę rozwo��u dziedziny oraz wzrostu konkurency��ności na rynku oprogra�owania. 
Szczególne nadzie��e wiązane są z rozwo��e� pakietów open source. 
Lawinowy rozwó�� popularnych wers��i oprogra�owania, spowodowany przez łatwość w przetwarzaniu danych, 
pociąga��ący wygląd obiektów obrazu, ich coraz łatwie��szą integrac��ę w GIS oraz poszerzone �o�liwości 
klasyfikac��i, przyciąga uwagę wielu producentów progra�ów do przetwarzania obrazów teledetekcy��nych, którzy 
coraz bardzie�� intensywnie rozwi��a��ą rozszerzenia do seg�entac��i i uzupełnia��ą ni�i swo��e pakiety. Pozwala to 
na ode��ście od praktyk �onopolistycznych na rynku oraz stworzenie szerszego wyboru dla praktyków. Powodu��e 
to ��ednak znaczne ró�nice po�iędzy pakieta�i oprogra�owania i sposobe� działania dostępnych narzędzi. 
Co za ty� idzie coraz trudnie�� osiąga się konsensus dotyczący �etodyki analizy obiektowe��. �yskutanci na 
forach internetowych (np. Wikipedia OBI�) często wyra�a��ą niepokó��, czy ta ró�norodność połączona z brakie� 
protokołów, for�atów oraz standardów nie wpłynie bardzie�� na rozszczepienie dziedziny, ni� na konsolidac��ę i 
opracowanie spó��nych �etod. 

Podsumowanie

Jak wynika z powy�szych rozdziałów �etoda analizy obiektowe�� stanowi bardzo atrakcy��ną i efektywną 
alternatywę dla dotychczasowego sposobu �yślenia o analizach przestrzennych. Posiada ona wysoki potenc��ał 
��ako narzędzie ekologa kra��obrazu. Powodu��e to, �e wielu u�ytkowników oprogra�owania ko�ercy��nego stosu��e 
��e w sposób bezkrytyczny nie uwzględnia��ąc o�ówionych powy�e�� wątpliwości. Wyda��e się, �e tendenc��a ta 
będzie się powiększać wraz z rozwo��e� narzędzi GIS niewy�aga��ących ingerenc��i w proces przetworzeń. Na 
ten proble� nale�y zwrócić szczególną uwagę, gdy� we współczesny� społeczeństwie infor�acy��ny� coraz 
więce�� decyz��i pode���owane ��est na podstawie wyników analiz przestrzennych.
Zdanie� autorki wy�e�� wy�ienione wątpliwości i ograniczenia nie powodu��ą ��ednak, �e nale�ałoby zrezygnować 
ze stosowania �etody analizy obiektowe�� ��ako narzędzia w ekologii kra��obrazu. Przeciwnie, świado�e ��e�� 
stosowanie pozwoli na rozwó�� �etody w o�awiane�� dziedzinie. O�awiane uwarunkowania równie� tłu�aczą, 
dlaczego „produkcy��ne” zastosowania analizy obiektowe�� w większości są nadal dość proste. �la bardzie�� 
zaawansowanych potrzeb �etoda ta powinna być stosowana ze szczególną ostro�nością, przez co stanowi 
ona ��ednocześnie wyzwanie dla badaczy. 
W literaturze coraz częście�� wyra�ana ��est opinia, �e analiza obiektowa nie �o�e być ��eszcze obecnie 
traktowana ��ako w pełni uprawniony paradyg�at. Wygląda ��ednak na to, �e intensywne badania prowadzone 
w ty� zakresie ��u� niedługo spowodu��ą, �e będzie �o�na powrócić do dyskus��i na ten te�at. Na��lepszy� 
zakończenie� ninie��szego artykułu �o�e być �yśl sfor�ułowana przez Hay i Castilla (2006) w celu określenia 
obecnego stanu dyscypliny: 
„Podstawowy� cele� analizy obiektowe�� ��est obecnie stworzenie właściwe�� teorii, �etod oraz narzędzi, 
wystarcza��ących dla odtworzenia (lub przekroczenia) w sposób zauto�atyzowany, zdolności człowieka do 
interpretac��i obrazów teledetekcy��nych. Rezultate� będzie zwiększona powtarzalność wyników oraz zdolnością 
produkcy��ną idącą w parze z redukc��ą subiektywności, nakładów pracy oraz czasu.„
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