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Kuuse-kooreüraski kahjustuste kaardistamine masinõppe meetoditega 

Lühikokkuvõte: 

Kuuse-kooreürask (Ips typographus) on Eesti metsade üks ohtlikumaid kahjureid. Üraskite puhangud 
mõjutavad metsi, põhjustades puude hukkumist ja suurt majanduslikku kahju. Seetõttu on oluline 
üraskikahjustuste kiire avastamine suurtes piirkondades. Tänapäeval pakub kaugseire uusi võimalusi 
putukkahjurite tegutsemise tagajärgede avastamiseks ja kaardistamiseks. Käesolevas magistritöös on 
uuritud võimalust kuuse-kooreüraskite poolt põhjustatud kahjustuste automaatseks kaardistamiseks 
Sentinel-2 multispektraalsete satelliidipiltide ja masinõppe abil. Töös on hinnatud kolme erineva 
masinõppe algoritmi ja Sentinel-2 satelliidipiltide sobivust kuuse-kooreüraski kahjustuste leidmiseks 
ja kaardistamiseks. Täpseim tulemus saavutati juhumetsa mudeliga kasutades Sentinel-2 kanaleid 
2,3,4,5,6,7,8A,11,12. Tulemused näitavad, et kooreüraski kahjustuste ruumilise paiknemise 
tuvastamiseks on sobilik kasutada masinõppe algoritme ja tunnustena erinevate kuupäevade 
satelliidipiltide kanaleid. 

Võtmesõnad: kuuse-kooreürask, masinõpe, Sentinel-2, juhumetsa mudel, klassifitseerimine 

CERCS:   P176 Tehisintellekt, B430 Metsakasvatus, metsandus, metsandustehnoloogia 

Spruce bark beetle forest damage mapping using machine learning methods 

Abstract: 

The European spruce bark beetle (Ips typographus) is one of the most dangerous pests of Estonian 
forests. European spruce bark beetle outbreaks affect forests, causing damage to trees and great 
economic loss. Therefore, the rapid detection of outbreaks in large areas is important. Today, remote 
sensing offers new opportunities to discover and map the consequences of bark beetle activity. In this 
work, the possibility of automatic mapping of damage caused by European spruce bark beetles has 
been investigated using Sentinel-2 multispectral satellite images and machine learning. Three different 
machine learning algorithms and the use of Sentinel-2 satellite pictures were evaluated for finding and 
mapping European spruce bark beetle caused damage. The best result was achieved with random forest 
algorithm using Sentinel-2 channels 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8A, 11, and 12. The results indicate that machine 
learning algorithms using satellite images from several dates as features can be used to spatially map 
European bark beetle damages.  

Keywords: 

Spruce bark beetle, machine learning, Sentinel-2, random forest model, classification 

CERCS: P176 Artificial intelligence, B430 Sylviculture, forestry, forestry technology 
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1. Sissejuhatus  
Viimasel aastatel on kuuse-kooreürask (Ips typographus) Euroopa riikides tekitanud ulatuslikke 

metsakahjustusi. Maaülikooli teaduri Tiia Drenkhani (1) sõnul seostatakse üraskite aktiivsuse 

suurenemist ilmastikuolude muutustega. Põuased ja soojad suved on vähendanud hariliku kuuse 

loomulikke kaitsemehhanisme, see omakorda on viinud üraskirüüste kiire kasvuni.  

Eestis riiklik üraskiseire hetkel puudub. Seetõttu ei ole võimalik saada ajakohast ülevaadet 

üraskikahjustuse tegelikust ulatusest ning raske on prognoosida üraskikahjustuse tagajärgede ulatust 

ja koordineeritult rakendada kahjuritõrje meetmeid. 

Kui väikemetsaomanikud suudavad teostada pidevat kohapealset seiret ning avastada kahjustused 

varases staadiumis, siis suurte piirkondade haldajate jaoks võib satelliidipõhine kaugseire olla 

efektiivne abivahend, mille abil avastada kahjustusi õigeaegselt. Üraskikahjustuste õigeaegne 

avastamine ning metsakaitseliste meetmete rakendamine aitab piirata kahjustuste majanduslikke ja 

sotsiaalseid tagajärgi.  

Tänapäeval pakub kaugseire uusi võimalusi putukkahjurite tegutsemise tagajärgede avastamiseks 

ja kaardistamiseks.  

Sentinel-2 satelliidiandmed ja masinõpe võivad pakkuda efektiivse ja kiire lahenduse täiendamaks 

traditsioonilist kohtseiret, mille käigus aeganõudvatel ja mahukatel välitöödel kogutakse andmeid 

kahjustuste ja nende leviku kohta. 

Käesoleva uurimistöö eesmärgiks on testida kuuse-kooreüraskite poolt põhjustatud kahjustuste 

automaatset kaardistamist Sentinel-2 multispektraalsete satelliidipiltide ja masinõppe abil. 
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2. Teoreetiline taust 
2.1 Kuuse-kooreürask ja selle kahjustused 

Eesti metsadest on leitud 58 üraskiliiki, nendest kuuse-kooreürask on meie kuusemetsade kõige 

sagedasem ja ohtlikum kahjur. Kuuse-kooreürask on 4-4,5mm pikk, tumepruun kuni must putukas. 

Lendlus ja haude rajamine algab kevadel siis, kui õhutemperatuur on tõusnud 18–20 ºC. Haude arengut 

soodustab soe ja kuiv ilm. (2) 

Asustab peamiselt kuuske, harva mändi. Asustamiseks sobib tormimurd ja -heide, lumemurd, 

värske koorimata metsamaterjal, nõrgestatud, kahjustatud, tugevas stressis kasvavad puud. Suure 

arvukuse korral suudab asustada ka terveid, elujõulisi kuuski.(3)  

Haude rajamiseks närib isasputukas koorde sisenemisava ja paarituskambri ning hakkab samal ajal 

eritama agregatsiooni- ehk kogunemisferomooni. See feromoon on signaaliks, et puu on 

asustamiskõlblik ja meelitab kuusekooreüraskeid ligi – nii isas- kui emasputukaid. Iga isasputuka 

juurde lendab 1–3 emasputukat, kellest igaüks kaevandab piki tüve ühe emakäigu, mille serva muneb 

munad. Iga vastne kaevandab oma käigu, mille lõppu näritud laiendis (nukuhällis) ta nukkub. Enamasti 

2–4 nädalat pärast puu asustamist kevadel rajavad paljud mardikad uue haude – sõsarhaude. Osa 

koorunud noormardikatest rajab haude samal aastal – juulis, vahel veel augustiski. Seega, kuuse-

kooreüraskil areneb kaks põlvkonda aastas. Teine põlvkond ei ole täielik – osa esimese põlvkonna 

noormardikaid samal aastal hauet ei raja ja läheb talvituma. (2) 

Kuuse-kooreüraskid talvituvad enamasti 1-7cm sügavusel mullas, väike osa ka kuuse koore all, 

metsakõdus, samblas ja mujal. (2) 

Üraski esimese põlvkonna poolt asustatud puud muutuvad pruuniks juunis-juulis ja teise 

põlvkonna poolt asustatud puud enamasti jaanuaris-veebruaris. 

Suurimad varasemad üraskirüüsted on toimunud: 

 1923 kui torm kahjustas Eestis 93 000 m3 metsa, peamiselt kuusikuid. Kahjustuste 

likvideerimine hilines ja järgnes üraskirüüste, milles hukkus 800 000 m3 metsa – üle kaheksa 

korra rohkem kui üraskirüüste vallandanud tormis; 

 Sajandi suurtormideks nimetatud 1967. ja 1969. aasta tormides hukkus kokku 6 milj 

kuupmeetrit metsa. Järgnenud üraskirüüstes hukkus 2 milj. kuupmeetrit – kolm korda vähem 

kui tormi tõttu. 
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Kuuse-kooreürask asustab eelkõige mõne haiguse tõttu nõrgestatud või värskelt hukkunud puid, 

näiteks värske tormimurd, lumemurd või värske metsamaterjal, mis on jäänud metsa seisma . Kui 

sigimiseks sobivaid puid on ohtrasti, siis paljuneb ta kiiresti ning ründab ka väliselt terveid, kuid siiski 

nõrgestatud puid. Selline olukord tuleb ette põua-aastatel, kui pinnalähedase juurestikuga kuused ei 

suuda end küllaldaselt niiskusega varustada ning nende vastupanuvõime kahjuritele väheneb. Kui 

üraskite arvukus on sel ajal metsas suur, langevadki puud nende ohvriks. Vastasel juhul suudaksid 

puud soodsate olude saabudes stressist toibuda.(3)  

Kliimamuutustest tingitud varajased kevaded ja soojemad suved aitavad kaasa kuuse-kooreüraski 

massilisele levikule. Kui paarkümmend aastat tagasi oli Eestis kuuse-kooreüraskil üks põlvkond, siis 

nüüd on pea igal aastal olnud kaks põlvkonda, ning soojad ja kuivad aastad soodustavad ka kolme 

põlvkonna teket.(3) 

Üraskikahjustused riigimetsades alates 2019. aastast hüppeliselt kasvanud (vt joonis 1.).  

  

  

  

Joonis1. Kuuse-kooreüraski kahjustused RMK majandusmetsades, hektarites aastas. (4) 

Keskkonnaagentuuri metsaosakonna peaspetsialist Heino Õunap selgitab, et kui Eesti suved ja 

talved jäävadki nii soojaks nagu seni, siis on oodata veelgi suuremat kuuse-kooreüraskite arvukuse 

tõusu ja seega ka kahjusid, mistõttu peaksid metsaomanikud oma kuusikute suhtes tähelepanelikud 

olema. (3) 

Kaugseire meetodid tuvastavad elektromagnetkiirguse peegeldumise muutused spektri 

erinevatel lainepikkustel (spektraalse signatuuri muutus). Ainulaadsed spektraalsed signatuurid on 

seotud taimede erinevate funktsionaalsete ja struktuursete omadustega, nagu lehepigmentidega 

lainepikkusel 400–700 nm, lehtede struktuuriga lainepikkusel 700–1100 nm ning taime veesisalduse, 

lämmastiku kontsentratsiooni, lehepinna indeksi ja lehepindalaga 1100–2400 nm juures. Taime 
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funktsionaalsed ja struktuursed omadused reguleerivad peegeldumist vastavatel lainepikkustel ning 

määravad ära taimede lehtede spektraalne signatuuri (vt joonis. 2). (5) 

 

  

Joonis 2. Terve taime spektraalne signatuur.(6)   

 

Kahjustatud ja stressis taimedel tekivad muutused biokeemilistes ja biofüüsikalistes omadustes, 

näiteks taimkatte stress võib põhjustada lehepigmentide vähenemist, fotosünteesi aktiivsuse langemist, 

veehulga kadu taimedes ja lehtedes ning rakustruktuuri kahjustumist. Taimestressiga seotud 

muudatused põhjustavad peegeldumise suurenemist nähtavas spektriosas, vähenemist lähisinfrapunase 

osas ja suurenemist SWIR piirkonnas. Seda arvestades on võimalik eristada tervet ja kahjustatud ning 

stressis metsaosasid nende erineva spektraalse signatuuri kaudu. (7) 
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2.2 Masinõpe 
Masinõpe on arvutiteaduse haru, mis annab arvutitele õppimisvõime ilma neid otseselt selleks 

programmeerimata. Masinõpe on defineeritud kui automatiseeritud protsess, mis eraldab andmetest 

mustrid. (8)  

Masinõppimise (ML, machine learning) puhul on arvuti võimeline ise looma algoritmi, mis 

suudaks piisava täpsusega näidisandmetest eraldada meid huvitava info. See on osalt tehisintellekt 

(AI, artificial intelligence) , mis suudab kohaneda muutuva keskkonnaga ja omab seega 

õppimisvõimet. (9) 

Masinõppimise aluseks võetakse teatud tasemel eeldefineeritud parameetritega mudel ja arvuti 

õppimine toimub näidisandmete põhjal optimeerides parameetrite ja tulemuslikkuse kriteeriume. 

Mudel võib anda ennustusi tuleviku kohta või kirjeldada olemasolevaid andmeid teadmiste 

ammutamiseks või mõlemat. (9) 

Klassikaliselt jaotatakse masinõppe ülesanded kolmeks:  

 juhendatud õpe (supervised learning),  

 juhendamata õpe (unsupervised learning),  

 stiimulõpe (reinforcement learning). (10) 

 

2.2.1 Juhendatud õpe  
Suurem osa praktilisest masinõppest kasutab juhendatud õpet. Juhendatud õppe sisendiks on 

märgistatud (määratud tulemiga) treeningandmed, mille põhjal mudel peab õppima tegema tulemi osas 

õigeid ennustusi. (9) 

Juhendatud õppel on sisendmuutujad (x) ja väljundmuutujad (Y) ning kasutatakse algoritmi, et 

õppida vastendusfunktsiooni (mapping function) sisendist väljundisse.  

 

  

Y = f(X)                                                                                   

  

 

Eesmärk on lähendada vastendusfunktsiooni nii hästi, et uute sisendandmete (x) korral, saab ennustada 

nende andmete väljundmuutujaid (Y).(11) 

On kaks peamist valdkonda, kus juhendatud masinõpe on kasulik: klassifitseerimisprobleemid 

ja regressiooniprobleemid. Klassifitseerimiseks nimetatakse kategooriliste märgendite ennustamist 

ning regressiooniks arvuliste märgendite ennustamist.(12)  
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Klassifitseerimisprobleemide puhul koosneb  väljund tavaliselt klassidest või kategooriatest. 

Klassifitseerimisprobleemid on näiteks pildi klassifitseerimine, tarbijakäitumise ennustamine, 

spämmifiltrid, pettuste tuvastamine, toodete kategoriseerimine jm. (13) 

Regressioon on seotud pidevate andmetega (väärtusfunktsioonidega). Regressiooni korral on 

prognoositud väljundväärtused reaalarvud. Regressiooniprobleemid on näiteks maja hinna või 

aktsiahinna trendi ennustamine antud ajahetkel jne. (14) 

   

2.2.2  Juhendamata õpe 
Juhendamata õppe korral ei ole sisendandmed tulemi osas märgistatud ja mudel peab leidma 

andmetest sarnaseid struktuure või looma üldistamise reegleid. (9) 

Juhendamata õppe mudelid võivad täita keerukamaid ülesandeid kui juhendatud õppe mudelid, 

kuid need on ka prognoosimatud. Juhendamata õppe peamised teemad on klasterdamine (clustering) 

ja assotsiatsioonireeglite leidmine (assotiation).   

Klasterdamine on juhendamata õppe tüüp, mille puhul leitakse andmetest peidetud mustreid 

nende sarnasuste või erinevuste põhjal. Need mustrid võivad olla seotud kuju, suuruse või värviga ning 

neid kasutatakse andmeüksuste rühmitamiseks või klastrite loomiseks.  (14) 

Leides korduvaid mustreid andmetes, saame moodustada näidetest grupid, milles on koos 

mingil viisil omavahel sarnased (sarnaste mustritega) näited. Lastes algoritmil näiteid grupeerida, on 

võimalus avastada andmetes seni teadmata seoseid, mida inimene ise pole võimeline märkama. 

Klasterdamist kasutatakse näiteks klientide liigitamisel, meditsiinivaldkonnas, geneetikas jm. (12) 

  Assotsiatsioonireeglite leidmine on selline juhendamata õpe, millega saab leida ühe 

andmeüksuse seose teise andmeüksusega.   

Assotsiatsioone saab näiteks kasutada elurikkuse hindamiseks mingis elukeskkonnas – kui on näha 

teatud liike, siis on teada, et seal on ka teisi nendega seonduvaid liike. (12) 

  

2.2.3 Stimuleeritud õpe  
Stimuleeritud õpe on teatud mõttes vahepealne, õpetusandmetes pole n-ö õigeid vastuseid, need 

annavad vaid vihje, kas õppetegevus on olnud õige või mitte. Selle kõige tavalisem rakendus on õppida 

kontrollima autonoomsete süsteemide käitumist - näiteks robotite koolitamine ülesannete täitmiseks 

või automatiseeritud mängijate treenimine mängude mängimiseks.  

See on vähem levinud kui eelmised ja seda võib tegelikult tõlgendada kas juhendatud või 

juhendamata õppimisena. (15) 
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2.3 Klassifitseerimisalgoritmid 

2.3.1 Juhusliku metsa algoritm  
Juhusliku metsa algoritmi (Random Forest, RF) puhul kasutatakse juhuslikku valikut nii 

vaatluste kui parameetrite valikul. Selle tulemusena on võimalik saavutada suurem sõltumatus 

andmete muutumisest, andmetes sisalduvast mürast ja ekstreemsetest vaatlustest ning ülemäärasest 

sobitamisest algandmetele. Samuti on juhusliku metsa eeliseks parem toimetulek tasakaalustamata 

treeningandmetega. (9) 

Juhusliku metsa eeliseks on ka asjaolu, et see ei nõua suurt andmete eeltöötlemist, sest andmeid 

ei pea normaliseerima. Samuti pole vaja tegeleda parameetrite valikuga, sest algoritm teeb seda ise. 

Kuna mudeli paljud puud on koostatud kahe taseme juhuslikkuse alusel (vaatlused ja parameetrid), siis 

on iga puu eraldi sõltumatu mudel ja koondmudel on kokkuvõttes treeningandmetest vähem sõltuv (vt 

joonis 3). (9) 

 

Joonis 3. Juhusliku metsa meetod. (16) 

 

Juhusliku metsa meetod on saanud kaugseire kogukonnas populaarseks tänu klassifitseerimise 

täpsusele (16). 

 

2.3.2 Gaussi segumudeli algoritm  

Gaussi segumudel (Gaussian Mixture Model, GMM) on tõenäosusmudel, mis eeldab, et kõik 

andmepunktid genereeritakse teadmata parameetritega piiratud arvu Gaussi jaotuste segust (vt joonis 

4.). (18) 

Gaussi segumudelit saab kasutada klastrite moodustamiseks ülesannetes, kus eesmärk on 

andmepunktide kogumid rühmitada ehk klasterdada. Mudelit saab kasutada klastrite leidmiseks 

andmekogumites, kus klastrid ei pruugi olla selgelt määratletud.  
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Joonis 4. Gaussi segumudel. Iga rühma jaoks eeldatakse Gaussi jaotust ning rühmal on keskmised ja 

kovariatsioonid, mis määravad nende parameetrid. (19)  

 

 Gaussi segumudel on kõrvalekallete suhtes suhteliselt vastupidav, mis tähendab, et see võib 

anda täpseid tulemusi isegi siis, kui mõned andmepunktid ei sobi korralikult ühegi klastriga. (19) 

 

3.2.3 K-lähima naabri algoritm  
K-lähima naabri algoritm (K Nearest Neighbors, K-NN) on masinõppe algoritm 

klassifitseerimiseks ja regressiooniks (20). 

K-lähima naabri (K-NN) algoritmi printsiip seisneb selles, et mingi andmehulga X igale 

objektile leitakse teisest andmehulgast Y k-arv lähimaid naabreid ehk objekte, mis on sellega mingite 

tunnuste alusel kõige sarnasemad. Objektide sarnasuse, ehk kauguse väärtusena kasutatakse tavaliselt 

harilikku eukleidilist kaugust. (21) 

 

Joonis 5. K-lähima naabri algoritm. Kui naabrite arvuks on kolm või kuus, määratakse objekt klassi 

rohelised (20). 
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K-NN on mõistmiseks ja rakendamiseks väga lihtne. K-NN ei tee andmete jaotuse kohta 

mingeid eeldusi, mis on eeliseks teiste parameetriliste meetodite, nagu näiteks logistilise regressiooni 

ja lineaarse diskriminantanalüüsi, ees. Samuti ei ole K-NN tundlik andmete kõrvalekallete suhtes. (20) 

K-NN suurimaks miinuseks on see, et mudel vajab kõigi treeningu andmepunktide 

salvestamiseks palju mälu, kuna vaja on arvutada kaugus uue andmepunkti ja kõigi treeningu 

andmepunktide vahel. See võib suurte andmekogumitega töötamisel olla problemaatiline.(20)  

  

3.3 Masinõppe kasutamine kaugseires  
Seoses satelliidi- ja maapealse seire andmete järjest suureneva hulgaga on tekkinud nõudlus kiirete 

ja skaleeritavate andmetöötlusmeetodite järele. Masinõpe on väga paljutõotav viis paljude ülesannete 

lahendamiseks erinevates valdkondades. Üheks selliseks ülesandeks on ka looduskeskkonnas 

toimuvate muutuste, sealhulgas metsakahjustuste tuvastamine ja jälgimine.  

Maxwell jt (22) on oma töös esile toonud kuus erinevat masinõppealgoritmi, mis on hästi 

arusaadavad ja mida on põhjalikult testitud, sealhulgas operatiivsetes (st mitte-uuringutega seotud) 

kaugseire rakendustes: tugivektorklassifitseerija (support vector machine, SVM), otsustuspuu (single 

decision tree, DT), juhuslik mets (random forest, RF), võimendatud otsustuspuu (boosted decision 

tree, boosted DT), tehisnärvivõrk (artificial neural networks, ANN) ja k-lähim naaber (k-nearest 

neighbour, k-NN). (22) 

Enamlevinud klassifikaatorid, mida kasutatakse keskkonna monitoorimisel põhinevad kõige 

sagedamini mitteparameetrilistel meetoditel, nagu näiteks tehisnärvivõrgud (ANN), mis nõuavad 

märkimisväärseid arvutusressursse, kuid pakuvad häid tulemusi; tugivektorklassifitseerija (SVM); ja 

juhuslik mets (RF). (23) 

Juhusliku metsa algoritm on kaugseire andmete klassifitseerimisel laialdaselt levinud ning sellel 

on mitu põhjust. Esiteks on see kiire ning sellega on võimalik saavutada heatasemelisi 

klassifitseerimistäpsusi. Teiste algoritmidega võrreldes on juhusliku metsa algoritm ka vähem tundlik 

treeningandmete kvaliteedi ja ülesobitamise suhtes, tuleb hästi toime keeruliste tunnusruumidega ning 

võimaldab lihtsalt hinnata erinevate muutujate olulisust. (17) 

Potić jt (24) on oma töös kasutanud Gaussi segumudeli, k-lähima naabri ja juhusliku metsa 

algoritmi ning toob välja, et klassifitseerimisalgoritmid on arenenud tasemele, kus need saavad olla 

keskkonnaanalüütikutele suureks abiks. Erinevate masinõppe algoritmide kasutamine on mitmete 

kaugseirega tegelevate spetsialistide ja teadlaste fookuses, neid toetab algoritmide kiire areng ja 

täiustamine. Masinõppe meetodite kasutamisega on võimalik teostada kõrge täpsusega laiaulatuslikke 

analüüse, näiteks keskkonnastressi tuvastamist (maalihked, metsatulekahjud, üleujutused jne) 
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või maakattekaardi loomist ning seeläbi säästa aega ja raha protsessis, mis varem kestis oluliselt 

kauem. (24) 

Viimase aja üks tõsisemaid metsamajandamise probleeme okaspuumetsades on kliimamuutustest 

ja majandamisotsustest tulenevad sagedased kooreüraskite puhangud nii Euroopas (Austrias, Tšehhis, 

Slovakkias, Saksamaal) kui ka Põhja-Ameerikas. Kooreüraski kahjustustega metsade ruumilis-ajalised 

simulatsioonid, mis põhinevad masinõppe algoritmidel ja GIS tööriistadel pakuvad uusi võimalusi 

kahjustuste vältimiseks ja uuenduslike metsamajandamisstrateegiate väljatöötamiseks. (25) 

Dalponte jt (26) on oma uurimuses näidanud, et kooreüraski rünnakut on võimalik täpselt tuvastada 

nii hilises kui varajases staadiumis kasutades multispektraalseid satelliidiandmeid ja masinõppe 

klassifitseerimisalgoritme. (26) 

Juhumetsa algoritmi on kaugseires edukalt kasutatud näiteks: 

 maakatte klassifitseerimiseks, 

 boreaalsete metsaelupaikade kaardistamiseks, 

 putukkahjurite kahjustuste diferentseerimiseks, 

 biomassi koguse leidmiseks, 

 biomassi muutuste kaardistamiseks, 

 puude võrade kaardistamiseks. (17) 

Gaussi segumudelit, K-lähima naabri mudelit ja juhumetsa mudelit on oma juhtumiuuringus 

kasutanud Serbia teadlased X üle-euroopalise transpordikoridori rajamisega seotud keskkonnastressi 

tuvastamiseks(24). 

Eeltoodud masinõppe algoritme on katsetatud ka otseselt üraskikahjustuste tuvastamiseks. Rootsi 

Põllumajandusteaduste Ülikoolis on uuritud erinevate satelliidikanalite ja vegetatsiooniindeksite mõju 

juhumetsa mudeli täpsusele üraskikahjustuste äratundmisel (27) ning juhumetsa mudelit 

üraskikahjustuste eri faaside tuvastamiseks (28). 

  

3.4 Täpsuse hindamine 
Täpsuse hindamine on oluline samm klassifitseerimisprotsessis. See võimaldab anda hinnangu 

saadud klassifitseerimistulemusele, mida on oluline teada edasistes toimingutes (klasside liitmine, uute 

õpetusandmete valimine jm), et parandada mudeli täpsust. (5) 

Klassifitseerimise täpsuse hindamiseks on kasutusel erinevaid mõõdikuid. Segadusmaatriks on 

lihtne ja efektiivne hindamismeetod, mida sageli klassifitseerimise juures kasutatakse. Kui 

klassifikatsioon on vale, siis segadusmaatriksi abil on võimalik visuaalselt täpselt näha, kus mudel 
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eksis. Õigesti klassifitseeritud andmed asuvad peadiagonaalil ning valesti klassifitseeritud andmed 

asuvad sellest väljaspool. Mida suurem on diagonaalil asuvate andmete hulk seda kindlamalt saame 

veenduda klassifitseerimise täpsuses (vt tabel 1). 

Tabel 1. Segadusmaatriksi näide 

 

Kasutades segadusmaatriksit on võimalik arvutada kapa kordaja. Kordajat on algselt kasutanud 

klimatoloog P. Heidke aastal 1926, mistõttu seda teatakse ka Heidke skoori nime all. 1960. a. kirjeldas 

kapa kordaja arvutamist ja selgitas selle omadusi Jacob Cohen, seetõttu on kordaja üldteada Coheni 

kapana. 

Kapa kordaja mõõdab samade andmete kahe klassifikatsiooni suhtelist vastavust. Kapa 

eelduseks on, et kategooriad on üksteisest sõltumatud ja üksteist välistavad ning võrreldavad 

hinnangud on omavahel sõltumatud. Hinnanguteks võivad olla nii erinevate ekspertide 

klassifitseerivad otsused mistahes ainevallas kui ka erinevate klassifitseerimisalgoritmide abil saadud 

tulemused. (29) 

Kapa kordaja arvutatakse valemiga: 

𝐾 =   

PC on vigade maatriksi diagonaalil olevate vaatluste osa. P0 on diagonaalil olevate pikslite osa ootus 

klassifikatsioonidevahelise seose puudumise (nullhüpoteesi kehtimise) ja klassi-sageduste püsivuse 

korral. Kapa kordaja väärtus 0 näitab, et klassifitseeritud andmete vaheline kooskõla vastab juhusliku 

paiknemise korral oodatavale. Väärtus +1 näitab täielikku vastavust, mille puhul nullist suuremad 

loendid on vaid maatriksi diagonaalil. (29) 

Kapa väärtuste hindamisel toetutakse üldjuhul Landis ja Kochi kriteeriumidele: väike 

kokkulangevus (0.01–0.20), rahuldav kokkulangevus (0.21–0.40), mõõdukas kokkulangevus (0.41–

0.60), märkimisväärne kokkulangevus (0.61–0.80) ja peaaegu täiuslik kokkulangevus (0.81–1). (30) 

Tabelis 1 toodud näites on kapa kordaja 0,68.  
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Kapat saab arvutada nii klassideüleselt kui ka iga klassi kohta eraldi. See võimaldab kindlaks 

teha, millised klassid on hästi kaardistatud. Arvestus järgib sama loogikat nagu üldine kappa, kuid 

piirdub ühe maatriksi rea või veeruga. (31) 

Mudeli täpsuse hindamiseks kasutatakse sageli ka alltoodud mõõdikuid: 

 Õigsus (accuracy) - õigete määrangute proportsioon juhtude koguarvust, 

 Täpsus (precision) - tegelike positiivsete proportsioon prognoositud positiivsete hulgas 

((TP/(TP + FP)), 

 Tundlikkus ehk saagis (recall) - õigesti prognoositud positiivsete proportsioon tegelike 

positiivsete hulgas (TP/(TP + FN)) , 

 F1-skoor (F1 score)- täpsuse ja tundlikkuse harmooniline keskmine (2 × (täpsus × 

saagis)/(täpsus + saagis). 

TP – õigepositiivne (True Positive); FP – valepositiivne (False Positive); TN – õigenegatiivne (True 

Negative); FN – valenegatiivne (False Negative). (32) 

 

2.6 Usalduskaart  
Usalduskaart (confidence map) on kaardikiht, kus igale kaardipikslile on antud klassi 

ennustustõenäosus (prediction probability). Juhumetsa algoritmi korral on ennustustõenäosus puude 

protsent, kes hääletasid saadud klassifikatsiooni poolt. Näiteks kui mudelil oli 200 otsustuspuud ja 150 

puud hääletasid klassi ‘terve mets’ poolt, on prognoosimise tõenäosus 150 / 200 x 100 = 75% .(30) 

Usalduskaart on kasulik näitamaks ruumiliselt, kus algoritm on kindlam ja kus segadus on suurem. 

Vajadusel saab viimasel juhul lisada õigesse kohta õpetusandmeid.  

Kuigi see usaldushinnang võib olla kaardi kasutaja jaoks väärtuslik, tuleb meeles pidada, et see on 

hinnang klassifikaatorist endast ja seetõttu võib see olla vale. (31) 

 

2.7 Ristkontroll 
Ristkontrolliks (cross-validation) ehk ristvalideerimiseks nimetatakse mudeli testimist 

kontrollandmetega, mida mudeli koostamisel ei kasutatud. Kontrollimiseks kasutatav andmete osa 

võib olla sõltumatu valim või mudeli sobitamiseks kasutatud valimist välja jäetud andmete osa. Mudel 

on kõige paremini sobitatud siis, kui see vastab nii kontrollandmetele kui ka õpetusandmetele. (29) 
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2.8 Tunnuste olulise hindamine  
Iga lisandunud tunnuse korral sageli eeldatakse, et täiendav tunnus võib potentsiaalselt lisada uut 

infot klassifitseerimisotsuste tegemiseks. Näiteks satelliidipiltide iga lisanduv kanal või arvutatud 

indeks võib täpsustada spektraalset signatuuri, mis klasse omavahel eristab.  

Tegelikkuses võib lisandunud dimensionaalsus ja keerukus hoopis vähendada 

klassifitseerimistäpsust. Selle põhjuseks on asjaolu, et treeningandmete arv võib olla ebapiisav, et 

iseloomustada suurenenud keerukust, mis on seotud tunnusruumi suuremate mõõtmetega. Seda 

probleemi tuntakse kui dimensionaalsuse needust, kaugseires ka autori järgi Hughes’i fenomenina. 

(22) 

Eelpooltoodut arvestades on seetõttu enne masinõppe algoritmi rakendamist vaja 

koolitusandmestikust valida ainult asjakohased tunnused. Tunnuste valik ja mõõtmete vähendamine 

on oluline kolmel peamisel põhjusel:  

 hoiab ära ülesobituse (overfitting). Liiga paljude tunnustega suuremõõtmeline andmekogum 

võib mõnikord põhjustada ülesobitust (mudel jäädvustab nii tegelikke kui ka juhuslikke 

mõjusid),  

 lihtsustab mudelit. Ülemääraseid tunnuseid sisaldavat liiga keerulist mudelit võib olla raske 

tõlgendada, eriti kui tunnused on üksteisega korrelatsioonis, 

 arvutusliku efektiivsuse tõstmine. (35) 

Tunnusruumi lihtsustamise meetodeid saab rühmitada kahte suurde kategooriasse: tunnustest 

alamhulga valik (feature selection) ja tunnuste kombineerimisega tunnusruumi mõõtmete 

vähendamine (feature extraction/transformation). Alamhulga valik on lihtsalt osade tunnuste 

selekteerimine ja välistamine neid muutmata. Vastupidiselt eelnevale, tunnuste kombineerimise all 

mõistetakse tehnikaid, mille korral luuakse uued muutujad algsete muutujate teabe kombineerimisega. 

Tuntud näide on põhikomponentanalüüs (PCA), mille käigus algsed tunnused teisendatakse 

korrelatsioonita tunnusteks. (22) 

Peakomponentide analüüs on viis välja selgitada, millised tunnused on andmekogumi 

dispersiooni parimaks kirjeldamiseks olulised. Seda kasutatakse kõige sagedamini suure 

andmekogumi mõõtmete vähendamiseks, et oleks otstarbekam rakendada masinõpet, kus algandmed 

on oma olemuselt kõrgdimensionaalsed , näiteks pildituvastuses. (35) 

Kaugseires on peakomponentanalüüsi eesmärgiks multispektraalsetest satelliidiülesvõtetest 

väiksema andmekogumi loomine, säilitades samal ajal võimalikult palju algset spektriteavet. 

Korreleeruvate tunnuste komplekt, antud juhul satelliitülesvõtte originaalkanalite info, teisendatakse 

korrelatsioonita tunnusteks – peakomponentideks, mis peavad sisaldama maksimaalselt algset, 

füüsilise tähendusega teavet. Kahel elektromagnetilises spektris kõrvuti paikneval spektriribal on 
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kõrge korrelatsioon, peakomponentanalüüsi tulemuseks on korrelatsioonita kanalite komplekt, mida 

nimetatakse PC kanaliteks. (36) 
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3.  Materjal ja metoodika 
Joonisel 6 on näidatud üldine töövoog üraskikahjustuste tuvastamiseks ja kaardistamiseks käesolevas 

uurimistöös. Järgnevates alampeatükkides on ära toodud iga etapi üksikasjalikumad kirjeldused. 

 

 

Joonis 6. Töövoog üraskikahjustuste tuvastamiseks ja kaardistamiseks käesolevas uurimistöös. 
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3.1  Uurimispiirkond 
Käesoleva töö uurimispiirkonnaks on valitud Järva maakond. Pool Järvamaa pindalast on 

kaetud metsaga ja 26% nendest metsadest on puhtkuusikud või kuuse-enamusega puistud, samas on 

üle riigi kuusepuistute osakaal 18,7 %. Kuusepuistute keskmine vanus on 56 aastat, mis on ligilähedane 

Eesti keskmisele (57 aastat), sealjuures moodustavad 56,4% Järvamaa kuusepuistutest 4 keskealised 

ja vanemad metsad. (5,37) 

Eesti Maaülikooli dendroloogia ja metsaentomoloogia dotsent Ivar Sibula sõnul elab ja toitub 

kuuse-kooreürask suurema osa oma elust varjatult just keskealiste ja vanemate kuuskede tüvekoore 

all. (38) 

Piirkonnas, kus üraskile sobivas vanuses kuusemetsi leidub rohkesti, on sobivate 

keskkonnatingimuste (põuasele suvele järgnev pehme talv ja pikk soe kevad) kokkulangemisel suurem 

risk üraskikahjustuste tekkel, kui aladel, kus üraskile sobivaid metsaosasid on vähem.  

Arvestades, et Järva maakonna kuusikute keskmine vanus ja vanuseline jaotus iseloomustab üsna 

täpselt kogu Eesti andmeid, samas on maakonnas kuusikute osakaal suurem kui maakondade 

keskmine, on Järvamaa hea katseala üraskikahjustuste kaardistamiseks masinõppe abil ja saadud 

tulemuste rakendamiseks kogu Eestis. 

 

3.2 Kasutatud andmed ja tarkvara 

3.2.1 Sentinel-2 ja maakatte andmed 
Lähtematerjalina on käesolevas töös kasutatud lumikatteta perioodil tehtud Sentinel-2  ilma 

atmosfääri korrektsioonita L1C multispektraalseid andmeid, mis on saadud ESTHub-i andmeportaalist 

(vt tabel 2).  

Sentinel-2 on Euroopa Liidu Copernicus-programmi Maa seire missioon, mis tagab kõrge 

ruumilise lahutusega (10 - 60 m) satelliidiinfo nähtavas ja lühilainelises infrapuna spektripiirkonnas 

maismaa ja rannikuvete seisundi jälgimiseks (vt lisa 1). Eesti laiuskraadil on mõõtmisintervall 2-3 

päeva. (39) 

Valitud on Järvamaad katvad, vähese (alla 25%) või puuduva pilvekattega pildid, mis on tehtud 

ajavahemikul mai - september 2021. a. Ajavahemik on valitud nii, et kaasatud oleks nii üraskilendluse 

eelsed eelmise aasta kahjustused kui ka uuritava aasta värsked kahjustused. 2021. aastal algas 

üraskilendlus Järvamaal 11. mail. Töös on kasutatud 12. mail, 18. juunil, 3. juulil, 26. juulil ja 11. 

septembril tehtud satelliidipilte.  
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Andmemahu ja klassifitseerimisvigade vähendamiseks on otstarbekas satelliidipiltidelt 

eraldada välja alad, mis on uurimisteema jaoks olulised. Antud töö juures on olulised ainult maakatte 

piirkonnad, kus kuuse-kooreürask võib tegutseda, see tähendab metsamaad. Metsamaade eristamiseks 

ja metsamaski genereerimiseks on võetud metsaregistrist riigimetsa ja registris olevate erametsade 

eraldiste shp-formaadis failid ja liidetud need üheks kaardikihiks. 

 

3.2.2 Väliandmed ja õpetusalad 
Masinõppe õpetusandmetena kasutati käesolevas töös riigimetsa 2021. a. üraskiseire andmeid 

ja riigimetsa eraldiste andmebaasi (vt tabel 2). 

Seiret viiakse läbi tavapäraste tööülesannete täitmise käigus, kahjustatud ala leidmisel 

registreeritakse infosüsteemis kahjustuse asukoht, kahjustuse ulatus ning kahjustuse staatus sh info 

kahjustuse leviku kohta kahjustuskollet ümbritsevasse metsa.  

Tabel 2. Töös kasutatud algandmed. 

 

 

Käesolevas töös kasutati kahjustuste andmeid, mille ulatus oli seiraja hinnangul ülepinnaline 

või suur (üle 15 puu grupis). Väiksemad kahjustuskolded, mille ulatus oli alla 15 puu jäid andmestikust 

välja. Kokku oli analüüsiks kasutada 44 registreeritud üraskikahjustusega metsaosa. 

Tervete puistuosade valimiks kasutati RMK eraldiste andmebaasist juhuslikult valitud 

metsaeraldisi, millel puudus märge kahjustuste esinemise kohta. Tervete puudega eraldised jagati 13 

eri klassi vastavalt nende puuliigile (eraldi okaspuud ja lehtpuud) ja fondi kuuluvusele (fondide 

selgitused vt Lisa 2). Metsaosad on fondidesse jaotatud vastavalt puude vanusele ja 

metsamajanduslikele tegevustele. Kokku 277 kahjustuseta eraldist. 
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3.2.3 Tunnuste kirjeldus 
Tunnuskomplekti moodustavad erinevate kuupäevade satelliidipiltide eri kanalite rasterpiltidelt 

arvutatud tunnused (peegeldustegurid). Sentinel-2 optilise satelliidi piltidelt arvutatud tunnused võib 

jagada kaheks: 

 üksikute spektrikanalite peegeldustegurid (s2_1205_b2, S2_1205_b3, S2_1205_b4,…......, 

s2_1109_b8, s2_1109_b9) 

 erinevate spektrikanalite kombineerimisel arvutatud indeksid (s2_1205_ndvi, s2_1205_gndvi, 

…......, s2_1109 (vt tabel 3) 

Töös on tunnustena kasutatud viie eri kuupäeva 11 spektrikanali peegeldustegurid ja 20 arvutatud 

indeksit, kokku 75 tunnust. 

Tabel 3. Töös kasutatud vegetatsiooniindeksid. 

 

Scikit-learn'i funktsioonide jaoks viiakse sisendandmestik X kahemõõtmelise massiivi (2D array) n*d 

kujule, kus n ridadel on iga viidatud piksli number ja d veergudes on tunnused. Piksli märgendid on 

eraldi massiivis (array) Y. 

Scikit-Learn (sklearn) on üks vanimaid ja võrdlemisi üldotstarbeline Pythoni masinõppe teek. See 

sisaldab suure hulga lihtsasti kasutatavaid (valmiskujul) vahendeid ja algoritme, mis on koondatud 

vastavatesse klassidesse ja moodulitesse. (40) 

 

 

 

Vegetatsiooni-
indeks Täisnimetus Valem Viide

NDVI
Normalised Difference 
Vegetation index (NIR-RED)/(NIR+RED) Rouse, J.W. 1972

GNDVI

Green Normalized 
Difference Vegetation 
Index (NIR-GREEN)/(NIR+GREEN) Gitelson, A. A. 1996

EVI2
Enhanced Vegetation 
Index 2 2.4*NIR−RED/NIR+RED+1 Jiang 2008

PssRA
Pigment Specific Simple 
Ratio NIR/RED  Blackburn, G. A. 1998

CRswir

Continuum Removed 
ShortWave InfraRed 
index

SWIR11/(NIR NARROW + (λSWIR11 − λNIR NARROW) ∗ 
((SWIR12−NIR NARROW)/(λSWIR12−λNIR NARROW))) L´ena Royen 2021
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Tabel 4. Andmete struktuuri näide 

 

 

3.2.4 Tarkvara 
Satelliidipiltide esmaseks töötluseks on kasutatud vabavara SNAP 8.0. SNAP on Euroopa 

Kosmoseagentuuri (ESA) välja töötatud ühine tarkvaraplatvorm, mis toetab Sentineli missioone. See 

koosneb mitmest moodulist, mida on võimalik kasutada satelliitide andmete töötlemiseks, 

modelleerimiseks ja visualiseerimiseks. 

Üraskiseire punktobjektidest ning kahjustuseta eraldiste andmebaasist vektorkujul 

pindalaobjektide saamiseks on kasutatud Mapinfo Professional 6.0. Sama tarkvara on kasutatud ka 

erametsa- ja riigimetsa eraldiste liitmisel metsamaski loomiseks. 

Põhiline andmetöötlus on läbi viidud QGIS 3.14.16 tarkvaraga, millele on lisaks installeeritud 

erinevad moodulid - GDAL library, GRASS 7.8.3, SAGA ja Pythoni scikit-learn teegil põhinev 

poolautomaatne masinõppe plugin Dzetsaka.  

Dzetsaka on loodud Nicolas Karasiaki poolt ja pakub nelja tuntud masinõppe klassifikaatorit - 

Gaussi segumudel (GMM), juhuslik mets (RF), tugivektor Masin (SVM) ja K-lähimad naabrid (kNN). 

(5). Plugina kood on kättesaadav GitHubi repositooriumis aadressil 

https://github.com/nkarasiak/dzetsaka/. 
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Plugina kasutamise eeliseks on võimalus klassifitseerimise eri etappide (õpetusandmete valik, 

klassifitseerimise tulemused, usalduskaart (confidence map) jm) tulemusi visuaalselt paralleelselt 

kaardipildil vaadata ja hinnata. 

Tulemuste esitlemine on tehtud põhiliselt Pythoni programmeerimiskeeles, kasutades teeke 

NumPy, Seaborn, Matplotlib ja Pandas (vt lisa 4). Andmete eel ja järeltöötluse juures on kasutatud ka 

MS Excelit. 

 

3.3 Andmete eeltöötlus 
Andmete eeltöötlus on satelliitseire- ja in situ andmete kasutamisel oluline etapp, sest info on 

kogutud erinevatest allikatest, pildid on erineva ruumilise lahutusega, andmed on kogutud erineval 

ajahetkel ja erinevates koordinaatsüsteemides. Samuti on erinevatest allikatest saadud andmetel erinev 

üldistustase, andmete kvaliteet ja andmetüübid. 

Eeltöötlusega ühtlustatakse välitööde ja kaugseire andmed nii, et neid saab kasutada ühtses 

süsteemis. 

Töös kasutatud satelliidipiltidel on eeltöötluse käigus SNAP mooduli sen2cor abil teostatud 

atmosfäärikorrektsioon - eemaldatud atmosfääri mõju. Erinevat tüüpi pilvedest ja pilvevarjudest on 

moodustatud SNAPis iga kuupäeva piltide põhjal antud kuupäeva pilvede mask, mida on hilisemas 

töötluses kasutatud satelliidipildilt pilvedega osade pikslite eemaldamiseks. 

Seejärel on edasiseks töötluseks välja valitud 10 ja 20m ruumilise lahutusega kanalid 

(2,3,4,5,6,7,8,8A,9,11,12). Andmetöötluse lihtsustamiseks on kõigi kanalite ruumiline lahutus 

resampling meetodiga muudetud võrdseks väiksema ruumilise lahutusega kanalitega - 10m. 

SNAP programmis on muudetud ka satelliidipiltide projektsioon L-EST97 koordinaatsüsteemiks. 

SNAP andmetöötluse viimaseks etapiks oli piltide eksport GeoTIFF formaati. 

Kuna uuritavaks alaks on Järva maakond, siis on andmetöötluse mahu vähendamiseks GQISis 

lõigatud sateliidipiltidelt Maa-ameti WMS-i maakonnapiiriga välja ainult Järvamaa osa. 

Üraskiseire andmete puhul on olemas registreeritud kahjustuse hinnanguline keskpunkt ja 

antud kahjustusala kirjeldus. Eeltööna on võrreldud punkti katva metsaeraldise takseerkirjeldust ja 

hinnatud, kas üraskikahjustus on reaalne. Vähetõenäolised punktid, näiteks takseerkirjeldusega 100HB 

on edaspidisest töötlusest välja jäetud.  
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Üraskiseire punktandmetest on koostatud pindobjektidega vektorkaart, kasutades selleks 

keskpunktile vastava eraldise piire. Välitööde käigus kontrolliti sellise lähenemise täpsust ja selgus, et 

punktandmete üldistamine tervele eraldisele sobib üldjuhul ainult siis, kui tegemist on puhtkuusikuga 

ja kahjustus piirneb täpselt eraldise piiriga. Sellist olukorda esineb üldiselt ainult siis, kui ümbritsevad 

metsad on üraskilevikuks sobimatud, näiteks lehtpuunoorendikud.  

Seetõttu on rakendatud kahjustatud eraldiste piiridesse jäävatele pikslitele k-keskmise 

klasterdamist (k-means), jagades sellega eraldiste pikslid viide klastrisse. Iga klastri omadusi on 

looduses proovitükkidel kontrollitud ja edasisse analüüsi on jäetud alles ainult kaks klastrit, millele 

metsas vastas kindel üraskikahjustus. 

Metsamaski loomiseks on metsaeraldist vektorkiht muudetud rasterkihiks ja seejärel QGISis 

raster calculator -i abil binaarseks nii, et metsaga pikslite väärtuseks on 1 ja mittemetsadel Nodata. 

Saadud maskikihiga on töös kasutatud satelliidipildid läbi korrutatud ja saadud edasiseks analüüsiks 

ainult metsaga alasid puudutavad satelliidipildi osad. 

 

3.4 Algoritmi valik ja andmestiku jaotamine 
QGISi Dzetsaka pluginas on võimalik kasutada nelja erinevat Scikit-learn teegis olevat 

masinõppe algoritmi – Random Forest, Gaussian Mixture Model, Support Vectore Machine ja K-

Nearest Neighbors. Käesolevas töös on katsetatud neist kolme - Random Forest, Gaussian Mixture 

Model ja K-Nearest Neighbors, mis on kirjanduse andmetel enamlevinud algoritmid 

looduskeskkonnaga seotud probleemide uurimisel ja lahendamisel, eriti olukorras, kus algandmetena 

kasutatakse kaugseirel kogutud andmeid. 

Andmestik jagati treening- (50 %) ja testandmestikuks (50 %), millest esimest kasutati 

klassifitseerija sobitamiseks ja teist selle täpsuse ning universaalsuse hindamiseks. Koguandmestiku 

suurus on 65176 näidist ja see jaguneb 32588 treeningpiksliks ja 32588 testpiksliks. 

 

3.5 Algoritmide võrdlemine 
Käesoleva töö eesmärgi täitmiseks sobivaima algoritmi valimiseks on kasutatud ainult puhtaid 

Sentinel 2 kanaleid ilma indekseid kasutamata. Mudelite esmase valiku jaoks treeniti kolme erinevat 

mudelitüüpi (KNN, GMM ja RM) ainult 12. mai satelliidipildi kanalite 2,3,4,5,6,7,8,8A andmete peal. 

12. mai on valitud võrdluse aluseks, sest värske üraskite lendlus ei olnud selleks kuupäevaks alanud 
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ning eelmise aasta kahjustused on selleks ajaks jõudnud nn halli staadiumi – okkad on langenud, ning 

puu on kuivanud. Selliseid puid on satelliidipiltidelt lihtsam tuvastada kui värskelt asustatud puid. 

Algoritme võrreldi üldjoontes kahe meetriku põhjal - segadusmaatriks ja klassideülene Coheni kapa 

(vt joonis 7-9).  

 

Joonis 7. K-lähima naabri algoritmi 12. mai testandmestiku klassifitseerimise eksimismaatriks ja kapa kordaja. 

Maatriksi peadiagonaalil on iga klassi saagised. (klasside lühendite selgitused vt Lisa 2) 
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Joonis 8. Gaussi segumudeli algoritmi 12. mai testandmestiku klassifitseerimise eksimismaatriks ja 

kapa kordaja. (klasside lühendite selgitused vt Lisa 2) 

 

Joonis 9. Juhumetsa algoritmi 12. mai testandmestiku klassifitseerimise eksimismaatriks ja kapa 

kordaja. (klasside lühendite selgitused vt Lisa 2) 
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3.6 Peakomponentide analüüsi rakendamine  
Peakomponentide analüüsi rakendamisel on võimalik saada omavahel mittekorreleeritud uued 

tunnused, mida juhumetsa mudeli loomisel spektraalkanalite piltide väärtuste ja indeksite asemel 

kasutada.  

Peakomponentide analüüsi teostamiseks on kasutatud QGIS GRASS moodulit i.pca. I.pca on 

digitaalkaartide töötlusprogramm, mis töötleb kaks või enam sisendrasterkaardi kihti ja toodab n 

väljundrasterkaardi kihti, mis sisaldavad sisendandmete põhikomponente dispersiooni kahanevas 

järjekorras. Lisaks arvutatakse töötluse käigus ka kovariatsioonimaatriksi omaväärtus (eigenvalue) ja 

omavektor (eigenvector). Peakomponentide analüüsil on kasutatud kõiki viie kuupäeva satelliidipilte 

ja kõiki indekseid.  

Peakomponentide analüüsi tulemusena selgus, et omaväärtus suurem kui 1 on esimesel üheksal 

peakomponendil. Esimene peakomponent P1 kirjeldab koguvarieeruvusest 40,4%, ning teine 

peakomponent P2 kirjeldab 21,5%. Seega kaks esimest peakomponenti kirjeldavad kokku üle 65% 

valimi andmete varieeruvusest. 30 peakomponendist P1-P9 kirjeldavad ära üle 90% andmete 

varieeruvusest (vt joonis 10).  

  

Joonis 10. Peakomponentanalüüsi tulemus  

Kasutades saadud peakomponentanalüüsil saadud esimest üheksat peakomponenti juhumetsa 

mudeli treenimiseks on saavutatud arvutusprotsessile kuluva aja rohkem kui seitsmekordne 
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vähenemine (2.5 tundi vs 20min). Samal ajal vähenes klassifitseerimise täpsust näitav klassideülene 

kappa 70% juurest 61% protsendini. Lisaks täpsuse probleemile on peakomponentanalüüsil saadud 

pildid  ka halvema kvaliteediga kui mis tahes sisendkujutis, mis teeb vahetulemuste visuaalse jälgimise 

ja kontrolli raskemaks. Seetõttu on edasises klassifitseerimises kasutatud algseid tunnuseid.  

3.7  Juhumetsa lassifitseerimismudeli treenimine 
Kõrge täpsuse saavutamise eelduseks on kvaliteetsed sisendandmed, teiseks eelduseks mudeli 

optimaalsed hüperparameetrid. Hüperparameetrid juhivad seda, kuidas masinõppe algoritm õpib ja 

kuidas see käitub. Erinevalt sisemistest parameetritest (koefitsiendid jne), mida algoritm 

mudelitreeningu käigus automaatselt optimeerib, on hüperparameetrid mudeli karakteristikud (nt 

otsustuspuude arv), mis tuleb eelnevalt seadistada.(41)  

Optimaalsete hüperparameetrite leidmine on keeruline ja võib olla väga ajamahukas katse-

eksitus meetodil menetlus. Seetõttu on otstarbekas kasutada mõnda mudeli hüperparameetrite 

optimeerimise tehnikat. 

Antud töös kasutatud dzetsaka pluginas kasutatakse hüperparameetrite optimeerimisel 

GridSearchCV võrguotsingut sklearn.model_selection teegist.  

Võrguotsing kasutab ristvalideerimise meetodi ja on ammendav, kuna see testib kõiki 

parameetrite võrgustiku (parameter grid) permutatsioone(42). Parameetrite võrgustiku väärtusi saab 

kasutajapoolselt ette määrata.  

Etteantud parameetrite ulatus: 

 classifier=RF, 

 n_estimators=[3, 9, 27, 81], 

 max_features=range(1, kõik tunnused, kõik tunnused/3),  

 n_jobs=1, 

 Refit=’True’, 

 cv=5; 

Võrguotsingu tulemusel on leitud otsustuspuude arv juhumetsas (n_estimators) ja tunnuste arv parima 

hargnemisotsuse tegemisel (max_features). Ülejäänud juhumetsa algoritmi hüperparameetrite puhul 

on kasutatud vaikeväärtusi. 

RF mudelit on parima tulemuse saamiseks treenitud erinevate tunnuste kombinatsioonidega. 

Esiteks kasutades ainult Sentinel-2 puhtaid kanaleid, seejärel erinevaid Sentinel-2 kanalite põhjal 
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arvutatud indekseid – NDVI, GNDVI, PssRA, EVI ja CRswir. Indeksite arvutusvalemid ja 

kasutuseemärgid on toodud lisas 2. Lõpuks on RF mudelit treenitud kasutades kõiki tunnuseid korraga. 

 

3.8 Klassifitseerimine ja täpsuse hinnang 
Klassifitseerimine viidi läbi kõigi Järvamaa metsade ulatuses, kasutades spetsiaalselt iga 

tunnustekomplekti jaoks treenitud mudelit. Mudeli täpsuse hindamiseks arvutati üldine õigsus, 

tundlikkus, täpsus, kapa kordaja, F1-skoor. 

Klassifitseerimise tulemusel saadud pikslite klassile tuginedes koostati temaatiline kaart, kust on 

näha tervete metsade ja üraskikahjustusega alade ruumiline paiknemine. Lisaks koostati ka 

usalduskaart, mis täpsustab ruumiliselt alad, kus mudel võib eksida. 

Klassifitseeritud kaardist on järeltöötluse käigus moodustatud kaks erinevat kaardikihti: 

 ainult üraskikahjustusetega kaardikiht; 

 kõikide klasside kaart. 

Esimest on võimalik kasutada koos erinevate aluskaartidega, teine on sobilik piirkondades, kus 

varasemad andmed metsade olemi kohta puuduvad. Üraskikahjustust ümbritsevate tervete metsade 

iseloomustus on oluline kahjustuse leviku prognoosimisel ja tõrjevõtete planeerimisel. 
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4. TULEMUSED JA ARUTELU  
Kolme erineva algoritmi (KNN, GMM, RF) 12. mai testandmestiku klassifitseerimise tulemuste 

hindamisel selgus, et olemasolevate andmete põhjal ja püstitatud eesmärgi täitmiseks on kõige 

sobilikum juhumetsa algoritm. Juhumetsa mudeli klassideülene kapa oli 0,70, samas k-lähima naabri 

ja gaussi segumudeli puhul oluliselt väiksem, vastavalt 0,51 ja 0,28.  

Edasised testimised tehti seeõttu ainult juhumetsa algoritmiga. Andmestikku lisati lisaks 12. mai 

satelliidipildile ka 18. juuni, 3. juuli, 26. juuli ja 11. septembri pildid, et oleks kaetud kogu üraskite 

suvine elutsükkel kuuskedel. Katsetati erinevaid kombinatsioone Sentinel-2 kanalitest ja nende põhjal 

arvutatud indeksitest.  

Tabelis 4 on toodud juhumetsa mudeli klassifitseerimise täpsuse hindamise tulemused erinevate 

tunnuste kombinatsioonide korral. Kõige paremad tulemused saavutatud juhul, kui tunnustena kasutati 

ainult Sentinel-2 puhtaid kanaleid (vt tabel 4). Sel juhul on üldine täpsus 0,87, klassideülene kapa 

kordaja 0,86 ja F1-skoor 0,88. Ühtlasi on kõrge ka üraskikahjustuste klassi määramise täpsus - 0,95. 

Üllatuslikult madalad on klassifitseerimise täpsused NDVI indeksi puhul, sest üldjuhul kasutatakse 

kaugseires seda indeksit just taimede elujõu ja stressi ning taimede kahjustuste hindamiseks. Oluliselt 

parema tulemuse on andnud CRswir indeks, milles on kombineeritud lühilainelise infrapuna kanalid 

11 ja 12, mis on tundlikud taimestiku veesisalduse suhtes.  

Tabel 4. Hinnatud täpsused erinevate tunnuste kombinatsioonide korral.  

Tunnusruum  Üldine täpsus   Kapa   
Üraskikahjustuste 
klassi kapa  F1-skoor  

Puhtad kanalid kokku  0.87  0.86  0.95  0.88  

NDVI indeks  0.16  0.08  0.12  0.14  

GNDVI indeks  0.38  0.31  0.41  0.35  

EVI indeks  0.31  0.22  0.16  0.24  

PssRA indeks  0.39  0.32  0.41  0.36  

CRswir indeks  0.62  0.58  0.61  0.62  

Puhtad kanalid ja kõik 
indeksid kokku  0.85  0.84  0.93  0.85  
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Käesoleva töö eesmärki arvestades on kõige olulisem klassifitseerida võimalikult täpselt 

üraskikahjustusega alad. Tähtis on ka, et terved küpsed ja üleseisnud kuusemetsad on eristatud sarnaste 

omadustega, kuid üraski poolt kahjustatud aladest. Ülejäänud klassid on oluline taustainfo, mis 

võimaldab hinnata mudeli täpsust, ning praktikas teha metsamajanduslikke otsuseid üraskite leviku 

piiramiseks ja majandusliku kahju vältimiseks. Seetõttu on arvutatud parimale mudelile 

täpsushinnangud ka klasside kaupa (vt joonis 11). 

 

Joonis 11. RF mudeli täpsushinnangud klassifitseerimisel saadud erinevate metsaklasside puhul. 

(Lühendite selgitused vt Lisa 2). 

Parimale mudelile on lisaks täpsushinnangutele arvutatud ka segadusmaatriks (vt joonis 12). 

Segadusmaatriksist on näha, et klassifitseeritud pikslid satuvad enamjaolt sama klassi koodiga 

kontrollaladele. Üraskikahjustustega 1445 pikslist on õigesti klassifitseeritud 1368. Valenegatiivsetest 

on suurim osa klassifitseeritud terveks valmivaks (VAF_OP) või vanaks okaspuumetsaks (URF_OP) 

vastavalt 12 ja 40 pikslit. Mudeli ennustust uskudes võivad selliselt klassifitseeritud alad jääda 

tähelepanu alt välja ja soodsate ilmastikutingimuste korral saab ürask piiramatult levida.  

Valepositiivsetest on üraskikahjustusega aladeks klassifitseeritud peamiselt pikslid, mis 

kontrollandmete põhjal on terved vanad oskaspuumetsad (vt joonis 12). Teoreetiliselt võib neil aladel 

esineda juba nõrk kahjustus, mida aga ei ole õpetusalade loomiseks kasutatud takseerkirjeldustes veel 

märgitud. Praktikas tasub sellised alad üle kontrollida.  
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Tervete vanade okaspuude klassi valepositiivsed on jagunenud suhteliselt ühtlaselt üle ülejäänud 

klasside - üraskikahjustuseks on klassifitseeritud nii lagedaid alasid, rajatud metsakultuure, 

lehtpuunoorendikke kui ka valmivaid ja küpseid kahjustuseta okaspuumetsasid.  

Kahjustuseta vanade okaspuude klassis on väga palju valenegatiivseid - neid jagub kõikidesse 

ülejäänud klassidesse, kõige rohkem on see klass segi läinud valmivate okaspuumetsade, vanade 

lehtpuumetsade (URF_LP), harvendusraie-ealiste okasmetsade (HRF_OP) ja valmivate 

lehtpuumetsadega (VAF_LP). Siinjuures tuleb arvestada, et vastavalt metsakorralduse tavadele 

loetakse okaspuumetsadeks ka need metsad, milles okaspuude osakaal on üle 50%, ülejäänud puud 

metsa koosseisus võivad olla ka lehtpuud.  

Täpsemalt tuleks valenegatiivsete ja valepositiivsete põhjuseid selgitada välitööde käigus. Täiendav 

klassifitseerimistulemust kontroll metsas on käesoleva töö ulatusest 

väljas.   

 

Joonis 12. Juhumetsa algoritmi testandmestiku klassifitseerimise eksimismaatriks ja kapa kordaja.  

Klassifitseeritud kaardile on lisatud metsaregistris olevate metsade metsaeraldiste piirid (vt 

Lisa 3). Visuaalselt kaarti hinnates on näha, et üldjuhul kattuvad metsaeraldiste piirid masinõppel 

saadud klasside piiridega. Eraldise piires esinevad erinevad klassid tulenevad üldjuhul segametsade 

olemist – metsas esineb nii lehtpuuenamusega osi kui ka ainult okaspuudega gruppe, samuti võib 

esineda vanuseline varieeruvus. Metsakorralduse käigus eraldise piiritlemisel üldistatakse metsade 
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olem õigusaktidega lubatud vea piires. Eraldi ei eraldata ka väiksemaid, kuni 0,2ha lagedaid või noore 

metsaga häilusid vanema metsa sees, need on üksikute pikslitena klassifitseeritud kaardil näha muidu 

teistesse klasside määratud eraldiste sees. Üksikud vana metsa pikslid raiesmikel ja noorendikes on 

tõenäoliselt seemne- või säilikpuude grupid.  
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5. KOKKUVÕTE  

Masinõppe algoritme on võimalike kasutada erinevate valdkondade keerukate mittelineaarsete ja 

mitmedimensionaalsete probleemide lahendamiseks.  

Käesolevas magistritöös on hinnatud kolme erineva masinõppe algoritmi ja Sentinel-2 

satelliidipiltide sobivust üraskikahjustuste leidmiseks ja kaardistamiseks. Tulemuste põhjal saab 

kinnitada, et kahjustuste ruumilise paiknemise tuvastamiseks on sobilik kasutada masinõppe algoritme 

ja tunnustena erinevate kuupäevade satelliidipiltide kanaleid. Testides erinevaid algoritme, saavutati 

parim tulemus juhumetsa mudeliga. Erinevatest tunnuste kombinatsioonidest osutus parimaks mudel, 

kus sisenditena olid kasutatud ainult Sentinel-2 erinevate kuupäevade puhtad kanalid. Viimasel juhul 

saavutati üldine täpsus 0,87, kapa kordaja 0,86.  

Klassifitseerides lisaks üraskikahjustustele samaaegselt ära ka kõik ümbritsevad metsaosad on 

võimalik saada kaardimaterjal, mis on aluseks üraskiseire läbiviimiseks ja välitööde korraldamiseks 

aladel, kus olemasolevad takseerkirjeldused puuduvad. Ümbritsevate metsade olemusest sõltub, 

kuidas kuuse-kooreürask edasi võib levida ja milliseid kahjustuste levikut piiravaid 

metsamajanduslikke võtteid on võimalik kasutada. Üksikud kahjustuskolded soosaartel ei oma erilist 

ökoloogilist ega majanduslikku mõju, sest edasileviku võimalus puudub. Samas üheealiste 

puhtkuusikute piirkonnas on kahjustuse avastamine ja leviku piiramine kriitilise tähtsusega.  

Enne käesolevas töös testitud metoodika kasutamist praktilisel eesmärgil tuleb saadud 

tulemusi kontollida klassifitseerimisel saadud üraskikahjustuste alade ülevaatamisega metsas, et 

hinnata klassifitseerimise täpsust võrrelduna ajakohaste maapealsete andmetega. Tulemuste 

valideerimine välitöödel jäi käesoleva uurimistöö ulatusest välja.  

Kui välitöödel valideerimise tulemused on aktsepteeritava täpsusega, on võimalik töös testitud 

metoodikat rakendada metsamajandusliku planeerimise infosüsteemi osana.  
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7. LISAD 
 

 Lisa 1. Sentinel-2 spektraalkanalid  

 Spektraalkanal Keskmine 
lainepikkus 
(nm) 

Ruumiline 
lahutus 
(m) 

Kanal 1 – Aerosool 442.7 60 
Kanal 2 – Sinine 492.4 10 
Kanal 3 – Roheline 559.8 10 
Kanal 4 – Punane 664.6 10 
Kanal 5 – Taimkate, punane serv 704.1 20 
Kanal 6 – Taimkate, punane serv 740.5 20 
Kanal 7 – Taimkate, punane serv 782.8 20 
Kanal 8 – Lähis-infrapuna 832.8 10 
Kanal 8A – Lähis-infrapuna 864.7 20 
Kanal 9 – Veeaur 945.1 60 
Kanal 10 – Lühilaineline infrapuna - kiudpilved 1373.5 60 
Kanal 11 – Lühilaineline infrapuna 1613.7 20 
Kanal 12 – Lühilaineline infrapuna 2202.4 20 
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Lisa 2. Töös kasutatud klassid ja nende selgitused 

Klassi lühend Klassi seletus 

MUR 
Eraldised, millele ei ole istutatud või looduslikule uuenemisele jätmise otsus ei 
ole jõustunud 

MUH_LP 
Eraldised, millele on lehtpuudega metsauuendus tehtud, aga ei ole uuenenuks 
arvestatud 

MUH_OP 
Eraldised, millele on okaspuudega metsauuendus tehtud, aga ei ole uuenenuks 
arvestatud 

NOF_LP 
Eraldised, mis on lehtpuuga uuenenuks arvestatud ja peapuuliigi diameeter alla 8 
cm ning vajavad enne 8 cm saamist valgustusraiet 

NOF_OP 
Eraldised, mis on okaspuuga uuenenuks arvestatud ja peapuuliigi diameeter alla 8 
cm ning vajavad enne 8 cm saamist valgustusraiet 

LAF_LP 

Lehtpuuenamusega eraldised, mille peapuuliigi diameeter on 8 cm või suurem, 
kuid ei vasta harvendusraie tingimustele (täius on alla 75) ja ei ole kunagi 
harvendusraiet tehtud 

LAF_OP 

Okaspuuenamusega eraldised, mille peapuuliigi diameeter on 8 cm või suurem, 
kuid ei vasta harvendusraie tingimustele (täius on alla 75) ja ei ole kunagi 
harvendusraiet tehtud 

HRF_LP 
Lehtpuuenamusega eraldised, mille täius on suurem või võrdne kui 75 ja ei ole 
hiljuti tehtud harvendusraiet ning raieküpsuse vanus lähiajal ei täitu 

HRF_OP 
Okaspuuenamusega eraldised, mille täius on suurem või võrdne kui 75 ja ei ole 
hiljuti tehtud harvendusraiet ning raieküpsuse vanus lähiajal ei täitu 

VAF_LP 

Lehtpuuenamusega eraldised, millele on hiljuti tehtud harvendusraie. Ootavad 
uuesti harvendusraie fondi minekut (kui täius 75 ja suurem) või URF tingimuste 
täitumist 

VAF_OP 

Okaspuuenamusega eraldised, millele on hiljuti tehtud harvendusraie. Ootavad 
uuesti harvendusraie fondi minekut (kui täius 75 ja suurem) või URF tingimuste 
täitumist 

URF_LP 
Lehtpuuenamusega eraldised, mille koosseisuline küpsusvanus või küpsus 
diameeter on täis või mille täius on alla 40 

URF_OP 
Okaspuuenamusega eraldised, mille koosseisuline küpsusvanus või küpsus 
diameeter on täis või mille täius on alla 40 

ÜRASK16 Üraskikahjustusega metsaosad 



 
Lisa 3. Väljavõte klassifitseeritud kaardist võrrelduna helikopterilt tehtud fotoga 

 

 

 



Lisa 4.  

Segadusmaatriksi ja kapa kordaja esitlus 

import pandas as pd 

import matplotlib.pyplot as plt 

import numpy as np 

import seaborn as sns 

from matplotlib import pyplot 

 

# andmestike nimed 

list_of_names = ['KNN','GMM','RF'] 

  

# loo tühi järjend 

dataframes_list = [] 

 

for i in range(len(list_of_names)): 

    temp_df = pd.read_csv("C:/Users/krist/Desktop/ITMINF/GEO/2022/csv/"+list_of_names[i]+".csv", 

                          comment='#',header=None ) 

    dataframes_list.append(temp_df) 

 

# järjest segadusmaatrikseid läbi lugema 

i=0 

while i < len(dataframes_list): 

    DB=dataframes_list[i] 

     

    #arvutan kappa 

    table = [list(row) for row in DB.values] 

    print('Trüki tabel '+str(table)) 

    table = np.asarray(table, float) 

    agree = np.diag(table).sum() 

    nobs = table.sum() 

    Po=agree/nobs 

    probs = table / nobs 

    probs_diag = np.diag(probs) 

    freq_row = table.sum(1) / nobs 

    freq_col = table.sum(0) / nobs 

    prob_exp = freq_col * freq_row[:, None] 

    assert np.allclose(prob_exp.sum(), 1) 
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    Pe = np.diag(prob_exp).sum() 

    kappa = (Po - Pe) / (1 - Pe) 

    kappa = round(kappa, 3) 

    #print(kappa) 

 

    #pealkirjad veergudele 

    DB.columns=['MUR','MUH_LP','MUH_OP', 'NOH_LP', 'NOH_OP','LAF_LP','LAF_OP', 

                'HRF_LP','HRF_OP','VAF_LP','VAF_OP','URF_LP','URF_OP','ÜRASK'] 

    print(DB) 

    #nimetused ridadele 

    DB2=DB.set_axis(['MUR','MUH_LP','MUH_OP', 'NOH_LP', 'NOH_OP','LAF_LP','LAF_OP', 

                     'HRF_LP','HRF_OP','VAF_LP','VAF_OP','URF_LP','URF_OP','ÜRASK'], axis=0) 

    print(DB2) 

    plt.figure(figsize=(15,10)) 

     

    #heatmapi loomine ja kujundamine 

    CMTRX=sns.heatmap(DB2, annot=True,cmap="Blues",vmin=0, vmax=500,annot_kws={"size": 10},fmt='.4g' ) 

    figure = CMTRX.get_figure()     

    f_nimi2='Segadusmaatriks'+str(i+1) 

    #print (f_nimi2) 

     

    #pealkirjade lisamine 

    plt.title('Segadusmaatriks') 

    plt.ylabel('Tegelik klass') 

    plt.xlabel('Ennustatud klass') 

    #plt.annotate('Something', (0,0), (0, -30), xycoords='axes fraction', textcoords='offset points', va='top') 

    plt.figtext(0.13,0.02,'Kapa= '+str(kappa),ha='left',va='bottom', fontsize=12, bbox={"facecolor":"white", "alpha":0.5, "pad":5}) 

    #pildi salvestamine faili 

    figure.savefig('C:/Users/krist/Desktop/ITMINF/GEO/2022/csv/'+str(f_nimi2)+'.png', dpi=400) 

    plt.show() 

    #pyplot.close(figure) 

    i += 1 

pyplot.close(figure)  

Peakomponentanalüüsi joonis 

import pandas as pd 

import matplotlib.pyplot as plt 
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import numpy as np 

import seaborn as sns 

from matplotlib import pyplot 

 

#faili asukoha määramine 

path=(r"C:\Users\krist\Desktop\ITMINF\GEO\2022\2021_valmis\katsetused\PCA") 

file="IPCA_k6ik_idx_2.csv" 

#andmed dataframe'i 

df = pd.read_csv(path+'/'+file,delimiter='[;]', usecols=[0,1,67],skiprows=8, skipfooter=23, engine='python') 

 

#print(df) 

# kumulatiivne varieeruvus 

df['cumsum'] = df['percent importance'].cumsum() 

#komponentide arvu leidmine 

row_count=df.shape[0] 

components = np.arange(1,row_count, step=1) 

#print(components) 

 

variance = df.cumsum 

#print(variance) 

 

#joonis, PC bar, kumulatiivne joonega, lävend joonega 

cols = df.columns 

 

figure, ax1 = plt.subplots() 

figure.set_size_inches(18.5, 10.5) 

ax1.plot(df[cols[0]],df[cols[3]],linewidth=1,zorder=1, color='red') 

ax1.axhline(y=90, color='grey',linewidth=0.5, linestyle='dotted') 

ax1.bar(df[cols[0]],df[cols[2]],linewidth=0.5,zorder=1) 

 

plt.xlabel('peakomponendid',fontsize=14) 

plt.ylabel('kumulatiivne varieeruvus', fontsize=14) 

plt.title("Peakomponentanalüüsi tulemused",fontsize=16) 

plt.text(1, 90, '90% lävend', color = 'grey', fontsize=10) 

plt.setp(ax1.get_xticklabels(), rotation=90, ha='right',fontsize=8) 
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plt.savefig(r'C:\Users\krist\Desktop\ITMINF\GEO\2022\Joonised\PCA_k6ik_kanalidIDX.png') 

plt.show() 

# valime vaid esimesed 30 peakomponenti 

df2=df.loc[0:29] 

print(df2) 

cols = df2.columns 

 

figure, ax1 = plt.subplots() 

figure.set_size_inches(18.5, 10.5) 

ax1.plot(df2[cols[0]],df2[cols[3]],linewidth=1,zorder=1, color='red') 

ax1.axhline(y=90, color='grey',linewidth=0.5, linestyle='dotted') 

ax1.bar(df2[cols[0]],df2[cols[2]],linewidth=0.5,zorder=1) 

 

plt.xlabel('peakomponendid',fontsize=14) 

plt.ylabel('kumulatiivne varieeruvus', fontsize=14) 

plt.title("Peakomponentanalüüsi tulemused",fontsize=16) 

plt.text(1, 90, '90% lävend', color = 'grey', fontsize=10) 

plt.setp(ax1.get_xticklabels(), rotation=90, ha='right',fontsize=8) 

 

plt.savefig(r'C:\Users\krist\Desktop\ITMINF\GEO\2022\Joonised\PCA_k6ik_kanalidIDX_30.png') 

plt.show()  

 

Satelliidipiltide statistika arvutamine 

import pandas as pd 

import matplotlib.pyplot as plt 

from matplotlib import pyplot 

import rasterio as rio 

from rasterio.plot import show_hist 

from scipy.stats.mstats import describe 

# Open multiband-raster 

fp = r"C:\Users\krist\Desktop\ITMINF\GEO\2022\KOKKU\12mai_merge_vm.tif" 

# Open the file: 

raster = rio.open(fp,masked=True) 

# Read all bands as np.array 

array = raster.read() 

# Calculate statistics for each band 
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stats = [] 

for band in array: 

    stats.append({ 

          'min': band.min(), 

          'mean': band.mean(), 

          'max': band.max()}) 

 

df = pd.DataFrame(stats) 

 

df['Band'] = range(1, 10, 1) 

df.set_index('Band',inplace=True) 

print(df) 

df.to_csv(r'C:\Users\krist\Desktop\ITMINF\GEO\2022\Joonised\12mai_statistika.csv', index=True) 

 

df.plot(kind="bar",width=1.5) 

plt.title("Satelliidipildi statistika") 

plt.xlabel("Band") 

plt.ylabel("DN") 

plt.show() 
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