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Oktatási cél: A tárgy oktatásának célja, hogy a hallgatók alap információt kapjanak a digitális
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Tematika: Introduction to the digital image processing. Digital image characterization, image
improvement. Classification: pixel-based and segment-based methods within IDRISI program.
Introduction to the object-based image analysis (OBIA): aspects of OBIA. The main types of
image segmentation: histogram-based, edge-based and region-based processing. Strategy for
creating suitable image objects, the fundamental steps of image analysis using an eCognition
software: examples and practical considerations. Feature extraction as a critical step in
classification. Classification concepts (algorithms) within eCognition: assign class, nearest
neighbour classification. Case studies: object-based analysis for vegetation mapping, land cover
detection within urban environment.
Témakör
Óraszám
Introduction to the digital image processing
Digital image characterization, image improvement
Introduction to the object-based image analysis (OBIA), aspects of OBIA
The main types of image segmentation: histogram-based, edge-based and regionbased processing
Test (practical)
Strategy for creating suitable image objects, the fundamental steps of image
analysis using an eCognition software: examples and practical considerations.
Feature extraction
Classification concepts (algorithms) within eCognition: assign class, nearest
neighbour classification.
Case studies: object-based analysis for vegetation mapping
Test (practical)
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AZ ELŐADÁSOK LÁTOGATÁSA KÖTELEZŐ!
13. hét
A pótlás módja:

-

-

hiányzás esetén a gyakorlatokat pótolni kell a gyakorlatvezetővel
egyeztetett időpontban. Igazolt hiányzás esetén térítésmentesen,
igazolatlan hiányzáskor külön eljárási díj ellenében lehet pótolni a
gyakorlatokat.
zárthelyi dolgozatot egy-egy alkalommal lehet pótolni.

Aláírás feltétele:

-

az órákon való folyamatos és aktív részvétel,
valamennyi gyakorlat teljesítése és elfogadása (min. elégséges),
a beszámolók és a zárthelyi dolgozat eredményes (min. elégséges)
megoldása.

A vizsga módja (írásbeli, szóbeli, teszt, stb): évközi jegy
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