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Hệ thống giám sát thời gian thực để 

phát hiện mất rừng ở vùng nhiệt đới 

Giới thiệu 

Terra-i là một hệ thống theo dõi thời gian thực dựa trên hình ảnh MODIS để phát hiện ra thảm 

thực vật tự nhiên, được thực hiện lần đầu tiên ở Châu Mỹ La tinh và đang được phát triển ở 

Châu Á và Châu Phi. Kể từ tháng 6 năm 2012, dữ liệu Terra-i đã có sẵn để tải xuống miễn phí 

trên www.terra-i.org. Bên cạnh việc tạo ra dữ liệu, nhóm Terra-i đã sử dụng các kết quả này 

để nghiên cứu, cũng như xác định các khu vực có nguy cơ mất rừng cao trong tương lai gần, 

đánh giá tác động và hiệu quả của các khu vực được bảo vệ nhằm đưa ra các dự báo về xu 

hướng và phân tích diễn biến tài nguyên rừng. Phiên bản mới nhất của Terra-i ứng dụng ảnh 

Sentinenl-1/2 và Landsat 8 với độ phân giải 10m, do đó có thể phát hiện những thay đổi sử 

dụng đất ở những quy mô nhỏ, đặc biệt là tại cấp huyện như Di Linh của tỉnh Lâm Đồng và 

huyện Tương Dương của tỉnh Nghệ An. Đây là trọng tâm chính của việc phát triển hệ thống 

Terra-i để phù hợp hơn với thực tế hiện tại và điều kiện địa lý, bao gồm việc áp dụng hình ảnh 

có độ phân giải cao để phát hiện tốt hơn với các khu vực quy mô nhỏ. 

Phương pháp 

Tính toán sự khác biệt giữa các ảnh 

Trong kỹ thuật này, hình ảnh của cùng khu vực nghiên cứu tại thời gian t1 và t2 được tính toán 

bằng cách trừ hai hình ảnh với nhau. Về mặt toán học, công thức tính toán sự khác biệt giữa 

hai cặp hình ảnh là: 

∆𝐼 =  𝐼𝑥−1 − 𝐼𝑥 

http://www.terra-i.org/


Tài liệu hướng dẫn sử dụng hệ thống Terra-i  

8 
 

 

Hình : Tính toán sự khác biệt giữa các cặp hình ảnh 

Trong đó Ix-1 và Ix là hình ảnh thu được tại thời gian tx-1 and tx. Kết quả hình ảnh thu được, ΔI, 

biểu thị sư chênh lệch về cường độ của hình ảnh Ix-1 so với Ix. Kỹ thuật này chỉ hoạt động nếu 

các hình ảnh đã được đăng ký về cùng một chuẩn (cùng tọa độ, cùng độ phân giải…). 

Chúng tôi xác định sự khác biệt của một cặp hình ảnh cho các dải phân cực chéo VV và VH 

như một ma trận vector: 

𝑥 = [
∆𝑉𝑉
∆𝑉𝐻

] 

Như đã hiển thị ở trên, x tuân theo phân phối chuẩn hai chiều và được định nghĩa như sau: 

𝑥~𝒩2(𝜇, Σ) 

Trong đó μ là vector trung bình hai chiều và Σ là ma trận phương sai: 

Σ =  [
𝜎∆𝑉𝑉

2 𝜌𝜎∆𝑉𝑉𝜎∆𝑉𝐻

𝜌𝜎∆𝑉𝑉𝜎∆𝑉𝐻 𝜎∆𝑉𝐻
2 ] 

Trong đó ρ là hệ số tương quan và σ độ lệch chuẩn của ∆VV và ∆VH. 

Hàm mật độ xác xuất - Probability density function (pdf) 

Cho x là một vectơ 2 chiều, đó là trường hợp đặc biệt của phân phối chuẩn nhiều biến số và 
hàm mật độ xác suất của nó có thể được viết như sau: 

𝑝𝑑𝑓(𝑥) =
𝑒

−
1

2(1−𝜌2)
[
(𝑥∆𝑉𝑉−𝜇∆𝑉𝑉)2

𝜎∆𝑉𝑉
2 +

(𝑥∆𝑉𝐻−𝜇∆𝑉𝐻)2

𝜎∆𝑉𝐻
2 +

(𝑥∆𝑉𝑉−𝜇∆𝑉𝑉)(𝑥∆𝑉𝐻−𝜇∆𝑉𝐻)
𝜎∆𝑉𝑉𝜎∆𝑉𝐻

]

2𝜋𝜎∆𝑉𝑉𝜎∆𝑉𝐻√1 − 𝜌2
 

Hàm mật độ tích lũy - Cumulative density function (cdf) 



Tài liệu hướng dẫn sử dụng hệ thống Terra-i  

9 
 

Hàm này đã được chứng minh rằng chức năng này không thể được tích hợp phân tích. Tuy 

nhiên, có nhiều cách để tính toán xấp xỉ hàm phân phối tích lũy. Chẳng hạn, (Bensimhoun, 

2009) đã chỉ ra cách tính xác suất mà tại một điểm x đã cho được đưa vào bên trong một 

ellipsoid và được xác định bởi khoảng cách mahalanobis r giữa x và vectơ trung bình μ như 

minh họa dưới hình sau. 

 

Hình : Một ellipsoid được xác định bởi khoảng cách mahalanobis r giữa x và vectơ trung 

bình 

Khoảng được định nghĩa bởi khoảng cách Mahalanobis r giữa x và μ vector trung bình được 

thể hiện bởi (Bensimhoun, 2009) hàm sau: 

(𝑥 − 𝜇)𝑇Σ−1(𝑥 − 𝜇) ≤ 𝒳𝑘
2(𝑝) 

Ở đây k đại diện cho kích thước của vectơ x và 𝒳𝑘
2(𝑝) là hàm phân vị cho xác suất p của k bậc 

của phân phối chi bình phương. Trong trường hợp (k = 2), Bensimhoun đã chỉ ra rằng phân 

phối chi bình phương đơn giản hóa thành một phân bố hàm mũ bình phương trung bình của 

2.  

Điều này cho phép chúng ta viết lại hàm tính khoảng cách r như sau: 

𝑟2 = (𝑥 − 𝜇)𝑇Σ−1(𝑥 − 𝜇) 

Và Bensimhoun, 2009 cho thấy rằng: 

𝑟2~
1

2
𝑒−

𝑟2

2  

Chúng ta có thể định nghĩa hàm CDF như sau: 

𝐹𝑅(𝑟2) = 𝑃(𝑅 ≤ 𝑟2) = ∫
1

2
𝑒−

𝑟2

2

𝑟

−∞

𝑑𝑟 = 1 − 𝑒−
𝑟2

2  

Với mục đích xử lý, chúng ta có thể phát triển công thức sau: 
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𝑟2 = (𝑥 − 𝜇)𝑇Σ−1(𝑥 − 𝜇) 

Trước tiên, hãy xác định: 

Σ−1 = [
𝜎∆𝑉𝑉

2 𝜌𝜎∆𝑉𝑉𝜎∆𝑉𝐻

𝜌𝜎∆𝑉𝑉𝜎∆𝑉𝐻 𝜎∆𝑉𝐻
2 ]

−1

 

Σ−1 =  
1

𝜎∆𝑉𝑉
2 𝜎∆𝑉𝐻

2 (1 − 𝜌2)
[

𝜎∆𝑉𝐻
2 −𝜌𝜎∆𝑉𝑉𝜎∆𝑉𝐻

−𝜌𝜎∆𝑉𝑉𝜎∆𝑉𝐻 𝜎∆𝑉𝑉
2 ] 

Với: 

1

|Σ|
=  

1

𝜎∆𝑉𝑉
2 𝜎∆𝑉𝐻

2 (1 − 𝜌2)
 

Bây giờ chúng ta có thể phát triển phép nhân sau: 

1

|Σ|
(𝑥∆𝑉𝑉 − 𝜇∆𝑉𝑉 𝑥∆𝑉𝐻 − 𝜇∆𝑉𝐻) [

𝜎∆𝑉𝐻
2 −𝜌𝜎∆𝑉𝑉𝜎∆𝑉𝐻

−𝜌𝜎∆𝑉𝑉𝜎∆𝑉𝐻 𝜎∆𝑉𝑉
2 ]

=  
1

|Σ|
(𝜎∆𝑉𝐻

2 (𝑥∆𝑉𝑉 − 𝜇∆𝑉𝑉) − 𝜌𝜎∆𝑉𝑉𝜎∆𝑉𝐻(𝑥∆𝑉𝐻 − 𝜇∆𝑉𝐻) 𝜎∆𝑉𝑉
2 (𝑥∆𝑉𝐻 − 𝜇∆𝑉𝐻) − 𝜌𝜎∆𝑉𝑉𝜎∆𝑉𝐻(𝑥∆𝑉𝑉 − 𝜇∆𝑉𝑉)) 

Sau đó chúng ta có thể nhân số này bằng (x-μ): 

𝑟2  =  
1

|Σ|
[𝜎∆𝑉𝐻

2 (𝑥∆𝑉𝑉 − 𝜇∆𝑉𝑉) − 𝜌𝜎∆𝑉𝑉𝜎∆𝑉𝐻(𝑥∆𝑉𝐻 − 𝜇∆𝑉𝐻) 𝜎∆𝑉𝑉
2 (𝑥∆𝑉𝐻 − 𝜇∆𝑉𝐻) − 𝜌𝜎∆𝑉𝑉𝜎∆𝑉𝐻(𝑥∆𝑉𝑉 − 𝜇∆𝑉𝑉)] (

𝑥∆𝑉𝑉  − 𝜇∆𝑉𝑉

𝑥∆𝑉𝐻  − 𝜇∆𝑉𝐻
) 

𝑟2 =  
1

|Σ|
(𝜎∆𝑉𝐻

2 (𝑥∆𝑉𝑉 − 𝜇∆𝑉𝑉)2 − 𝜌𝜎∆𝑉𝑉𝜎∆𝑉𝐻(𝑥∆𝑉𝐻 − 𝜇∆𝑉𝐻)(𝑥∆𝑉𝐻 − 𝜇∆𝑉𝐻)

+ 𝜎∆𝑉𝑉
2 (𝑥∆𝑉𝐻 − 𝜇∆𝑉𝐻)2 − 𝜌𝜎∆𝑉𝑉𝜎∆𝑉𝐻(𝑥∆𝑉𝐻 − 𝜇∆𝑉𝐻)(𝑥∆𝑉𝐻 − 𝜇∆𝑉𝐻)) 

Cuối cùng, bằng cách sắp xếp lại các điều kiện và sự trao đổi giữa các thành phần, giá trị 𝑟2 sẽ 

được tính toán như hàm sau: 

𝑟2 =  
1

𝜎∆𝑉𝑉
2 𝜎∆𝑉𝐻

2 (1 − 𝜌2)
[𝜎∆𝑉𝐻

2 (𝑥∆𝑉𝑉 − 𝜇∆𝑉𝑉)2 − 2𝜌𝜎∆𝑉𝑉𝜎∆𝑉𝐻(𝑥∆𝑉𝐻 − 𝜇∆𝑉𝐻)(𝑥∆𝑉𝐻 − 𝜇∆𝑉𝐻)

+ 𝜎∆𝑉𝑉
2 (𝑥∆𝑉𝐻 − 𝜇∆𝑉𝐻)2] 

Tóm lại, để tính xác suất của quan sát 2 chiều tại điểm x cho trước bên trong một hình elip 

được xác định bởi khoảng cách mahalanobis, trước tiên chúng ta phải tính r: 

𝑟2 =  
𝜎∆𝑉𝐻

2 (𝑥∆𝑉𝑉 − 𝜇∆𝑉𝑉)2 − 2𝜌𝜎∆𝑉𝑉𝜎∆𝑉𝐻(𝑥∆𝑉𝑉 − 𝜇∆𝑉𝑉)(𝑥∆𝑉𝐻 − 𝜇∆𝑉𝐻) + 𝜎∆𝑉𝑉
2 (𝑥∆𝑉𝐻 − 𝜇∆𝑉𝐻)2

𝜎∆𝑉𝑉
2 𝜎∆𝑉𝐻

2 (1 − 𝜌2)
 

Và gắn giá trị 𝑟2 vào hàm CDF của phân phối chi bình phương với 2 bậc tự do. Điều này được 

thể hiện theo cấp số nhân của trung bình 2. 

𝐹𝑅(𝑟2) = 𝑃(𝑅 ≤ 𝑟2) = 1 − 𝑒−
𝑟2

2  
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Cuối cùng, mục tiêu của chúng ta là xác định các pixel có sự thay đổi với cường độ và điều mà 

chúng ta không thể giải thích bằng sự thay đổi bình thường giữa một cặp hình ảnh. Nói cách 

khác, chúng tôi muốn biết vector x của chúng tôi khác với đường cơ sở như thế nào. Chúng 

tôi xác định sự khác biệt này là xác suất các giá trị nằm ngoài ellipsoid.  

𝐷𝑅(𝑟2) = 𝑃(𝑅 > 𝑟2) = 1 −  𝐷𝑅(𝑟2) = 1 − (1 − 𝑒−
𝑟2

2 ) 

𝐷𝑅(𝑟2) =  𝑒− 
𝑟2

2 . 
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Phần I: 

YÊU CẦU PHẦN MỀM, QUẢN LÝ DỮ LIỆU 

ĐẦU VÀO, VÀ DỰ ÁN 

Tóm lược 

Phần I của tài liệu này mô tả về quy trình cài đặt của hệ thống Terra-i cũng như các công cụ cần thiết 

phục vụ cho việc chạy các hàm chức năng của hệ thống. Các thủ tục thu thập dữ liệu đầu vào được sử 

dụng bởi Terra-i cũng được mô tả. Phần cuối, hệ thống cho thấy những bước của giai đoạn tiền xử lý, 

các phương thức và định dạng liên quan đến từng bước của giai đoạn này. 

YÊU CẦU PHẦN MỀM 

1.1. Cài đặt các phần mềm bổ sung để có thể sử dụng hệ thống Terra-i  

Chương trình yêu cầu phải cài một số phần mềm sau đây: 

- Môi trường thực thi Java (JRE, JDK) 

- Anaconda 3.6 với Python 2.7 64 bit.  

1.1.1. Cài đặt môi trường thực thi Java (JRE) 

Bước 1: Để kiểm tra phiên bản Java được cài trên máy tính, chúng ta sử dụng CMD trong cửa 

sổ window, sau đó gõ lệnh java –version: 

 

Hình . Lệnh để kiểm tra phiên bản Java được cài đặt trên máy 

Khi JRE được cài đặt sẽ hiện ra một thông báo sau cùng với phiên bản hiện tại của Java. 
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Hình . Thông báo hiển thị khi JRE được cài đặt trên máy tính 

Mặt khác, nếu JRE không được cài đặt, người dùng sẽ thấy một thông báo như hình dưới đây. 

 

Hình . Thông báo khi không tìm thấy phiên bản JRE được cài đặt. 

Bước 2: Cài đặt JRE nếu máy tính chưa có: 

 Tải phiên bản mói nhất JRE. 

Địa chỉ tải: http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html 

Chỉ ra rằng phiên 

bản JRE đã được 

cài đặt trên máy 

tính 

http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html
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Hình : Giao diện tải xuống JRE 

 Sau khi tải xuống ta tiến hành cài đặt theo các bước mặc định hiển thị trên màn hình. 

Một khi hoàn tất việc cài đặt, người dùng có thể kiểm tra lại trạng thái của Java theo trình tự 

như ở bước 1 đã được mô tả ở trên. 

1.1.2. Cài đặt Anaconda tích hợp Python 2.7 64 bit 

Bước 1: Truy cập vào địa chỉ: https://www.anaconda.com/download/ để tải Anaconda: 

 

Hình : Tải Anaconda tích hợp python 2.7 

https://www.anaconda.com/download/
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Lựa chọn phiên bản Python 2.7 - 64-Bit sau đó tải về. 

Bước 2: Tiến hành cài đặt theo thông báo mặc định của các bước 

 

Hình : Cài đặt Anaconda 

Bước 3: Để kiểm tra Anaconda đã được cài đặt chưa. Mở CMD và gõ vào lệnh sau python --

version: 
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Hình : Kiểm tra cài đặt Anaconda 

1.1.3. Cấu hình Anaconda để tạo môi trường chạy Python độc lập 

Bước 1: Bấm vào nút Start  tìm đến ứng dụng Anaconda, sau đó mở Anaconda Navigator 

 

Hình : Mở Anaconda navigator để tạo biến môi trường 
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Hình : Các bước tạo biến môi trường Python 2.7 64 bit trên Anaconda 

Quá trình khởi tạo Python sẽ diễn ra tự động. Sau khi hoàn thành để kiểm tra chúng ta thực 

hiện các bước theo hình dưới đây: 

 

Hình : Mở CMD trên Anaconda để nhập lệnh 
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Hình : Kiểm tra cài đặt Python 2.7 

1.1.4. Cài đặt phần mềm SNAP 

Bước 1: Tải phần mềm SNAP tại địa chỉ: http://step.esa.int/main/download/ và lựa chọn 

phiên bản 64-bit dành cho window (dựa trên phiên bản hiện tại Window mà chúng ta tải 

bản 64, hay 32 bit): 

 

http://step.esa.int/main/download/
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Hình : Lựa chọn và tải phần mềm SNAP 

Bước 2: Cài đặt công cụ SNAP: 

 

Hình : Lựa chọn đường dẫn đễ cài đặt 
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Hình : Cài đặt các thành phần của SNAP 

 

Hình : Cấu hình SNAP để chạy trên Python 

Thay đổi thông tin về bộ nhớ 

Tìm đến đường dẫn C:\Users\tvphan\.snap\snap-python\snappy file “snappy.ini”. 

Chúng ta có thể thay đổi dung lượng bộ nhớ RAM dùng cho mục đích chạy xử lý ảnh. 

Thay đổi dòng sau 

# java_max_mem: 4G 

sang 

java_max_mem: 6G 

Điều này có nghĩa là snappy có thể sử dụng 6GB RAM. Nếu máy tính của chúng ra có dung 

lượng RAM lớn hơn thì có thể tăng lên, sẽ làm tăng tốc độ xử lý. 

1.1.5. Cài đặt các thư viện trên Python 

Mở Anaconda Navigator  chọn Enviroments  Snappy  Open Terminal 
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Sau đó nhập vào lệnh sau: python –m pip install ‘’tên thư viện’’ 

 

Bảng : Danh sách thư viện cần phải cài đặt 

TT Tên gói Mục đích 

1 datetime Thư viện về ngày tháng 

2 numpy  

3 glob Gộp nhóm dữ liệu vào 1 mảng 

4 shutil  

5 json Đọc định dạng file json 

6 geojson Thư viện đọc dữ liệu json 

7 fiona Thư viện xử lý dữ liệu ảnh raster 

8 rasterio Thư viện xử lý dữ liệu ảnh raster 

9 gdal  

10 zipfile Dùng để giải nén file *.zip 

11 sentinelsat Dùng để tải dữ liệu ảnh Sentinel-1 
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1.2. Cài đặt hệ thống Terra-i 

1.2.1 Hướng dẫn thực thi Terra-i sử dụng lệnh CMD trong Anaconda 

Terra-i đã được phát triển sử dụng Python và Java, do đó, việc thực thi các lệnh xử lý được 

thực hiện trong cửa sổ CMD. Bước đầu tiên để chạy terra-i là Open Anaconda Navigator   

Environments  Snappy  Open Terminal 

 

Di chuyển đến thư mục bin của terra-i (tức là C:\Terra-i\bin) nơi chứa các đoạn code để xử 

lý ảnh và phát hiện thay đổi rừng 

 

Hình : Cấu hình Terra-i để chạy trên Python 
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1.2.2 Chạy các hàm trong Terra-i 

Terra-i chứa các hàm phục vụ cho việc xử lý từng bước 1, các bước này được đánh số theo 

thứ tự. Chúng ta chỉ cần thực hiện từng bước đó để chạy hệ thống 

Danh sách các hàm được hiển thi theo hình dưới đây: 

 

Hình : Danh sách các hàm để chạy hệ thống 

Ví dụ: để thực hiện chạy bước cắt ảnh theo khu vực nghiên cứu ta tiến hành như sau: 

 Gõ lệnh python 1_Subset.py 

 

Hình : Thực thi việc cắt ảnh theo khu vực nghiên cứu 
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1.3. Dữ liệu đầu vào 

1.3.1. Ảnh Sentinel-1 

Mục tiêu của hệ thống Terra-i (phiên bản 3.0) là phát hiện mất rừng sử dụng ảnh RADAR 

(SAR) Sentinel-1. Dữ liệu SAR cung cấp có nhiều lợi thế vì nó ít bị ảnh hưởng bởi mây che phủ 

hoặc thiếu ánh sáng và do đó có thể hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết cũng như vào ban 

ngày hoặc ban đêm. Nhiệm vụ Sentinel 1 hiện bao gồm hai vệ tinh Sentinel 1A và 1B và hoàn 

toàn miễn phí được chia sẻ trên trang web https://scihub.copernicus.eu/dhus. Với sự kết 

hợp các dữ liệu từ Sentinel-1A/1B chúng ta có thể tải dữ liệu theo tần xuất 6 ngày cho khu 

vực nghiên cứu. 

Cảm biến Sentinel-1 cung cấp hai phép đo (dải) cho mỗi pixel được quan sát. Cường độ của 

sóng được truyền theo chiều dọc và được phân cực theo chiều dọc (VV) và cường độ của sóng 

được truyền theo chiều dọc nhưng được phân cực theo chiều ngang (VH) sau khi bị tán xạ 

ngược. 

Tuy nhiên, dữ liệu SAR cũng có những hạn chế khi theo dõi thảm thực vật nói chung và rừng 

nói riêng. Ví dụ, các hình ảnh trình bày các đốm lốm đốm do tính không đồng nhất cao cấu 

trúc của tán rừng. Dữ liệu SAR cũng bị hạn chế so với dữ liệu quang học khi theo dõi tình trạng 

thảm thực vật với số lượng băng tần tương đối ít và không có sự tương tác giữa diệp lục của 

thực vật với sóng điện từ SAR. 

 

Hình : Ảnh Sentinel-1 (ảnh radar) 

https://scihub.copernicus.eu/dhus
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Để khắc phục các vấn đề do tính không đồng nhất cao của tán rừng, trước tiên chúng tôi phân 

loại lớp phủ thực vật ra rừng và không có rừng được xây dựng trên dữ liệu quang học 

Sentinel-2. Bước thứ hai của phương pháp này là xác định những thay đổi bất thường giữa 

cặp hình ảnh liên tiếp trong khu vực có rừng. 

1.3.2. Ảnh Sentinel-2 

Dữ liệu Sentinel-2 được biết đến trong những năm gần đây với độ phân giải cao và hình ảnh 

vệ tinh quang học miễn phí. Dữ liệu Sentinel-2 được cung cấp bởi Liên minh châu Âu / ESA / 

Copernicus. Dữ liệu Sentinel-2 được sử dụng cho nghiên cứu này là những dữ liệu được cung 

cấp bởi vệ tinh quang học Sentinel-2A, với độ phân giải thời gian là 10 ngày. 

 

Hình : Ví dụ về ảnh quang học Sentinel-2 

1.4. Tải dữ liệu đầu vào 

Terra-i sẽ bao gồm một mô đun để tải ảnh dữ liệu ảnh Sentinel-1 hoàn toàn tự động. 

Bước 1: Đăng ký một tài khoản trên website: https://scihub.copernicus.edu/dhus  

https://scihub.copernicus.edu/dhus
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Hình : Đăng ký một tài khoản trên trang web của ESA 

Sau khi click vào nút Sign up một của sổ hiện ra, chúng ta sẽ điền thông tin như tên đăng 

nhập, mật khẩu và nhấn vào nút đăng ký. 

 

Hình : Điền thông tin tài khoản  
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 Sau khi đăng ký thành công, một email được gửi đến hòm thư của bạn yêu cầu xác minh 

đăng ký, bạn chỉ cần đăng nhập vào email vào click vào đường dẫn đó. Như vậy quá trình 

đăng ký tài khoản đã thành công. 

Bước 3: Định nghĩa khu vực nghiên cứu muốn tải dữ liệu sau đó lưu lại trong file map.geojson 

{ 
  "type": "FeatureCollection", 
  "features": [ 
    { 
      "type": "Feature", 
      "properties": {}, 
      "geometry": { 
        "type": "Polygon", 
        "coordinates": [ 
          [ 
            [ 
              107.874405, 
              11.215216 
            ], 
            [ 
              108.306503, 
              11.215216 
            ], 
            [ 
              108.306503, 
              11.823703 
            ], 
            [ 
              107.874405, 
              11.823703 
            ], 
            [ 
              107.874405, 
              11.215216 
            ] 
          ] 
        ] 
      } 
    } 
  ] 
}  

Bước 3: Trong thư mục C:\Terra-i\config\download, mở file download.py sử dụng 

Notepad++ và điền thông tin tài khoản, mật khẩu đã tạo ở trước đó vào file, sau đó lưu lại: 
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# connect to the API 
from sentinelsat import SentinelAPI, read_geojson, geojson_to_wkt 
from datetime import date 

 
api = SentinelAPI('phanvantrong', 'trong228', 

'https://scihub.copernicus.eu/dhus') 

 
# search by polygon, time, and SciHub query keywords 
footprint = geojson_to_wkt(read_geojson('map.geojson')) 
products = api.query(footprint, date=('20180201', date(2018, 12, 31)), 

platformname='Sentinel-1', producttype ='GRD', orbitdirection='DESCENDING', 

sensoroperationalmode='IW') 

 
# download all results from the search 
api.download_all(products, "D:\\OneDrive - CGIAR\\SENTINEL\\Data\\2018\\") 
 

Hình : Đoạn mã để tải ảnh Sentinel-1 

Step 4: Mở CMD tương tự như trên và điều hướng đến thư mục chưa file download.py và 

map.geojson 

 

Hình : Các lệnh thực hiện để tải ảnh Sentinel-1 
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Đề xuất trích dẫn: 

REYMONDIN, L.  & PHAN T. & NGUYEN.T (2019). Hướng dẫn sử dụng Terra-i. Phiên bản 3.0. 
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Phần II: 

TIỀN XỬ LÝ DỮ LIỆU ĐẦU VÀO 
2.1. Dữ liệu đầu vào 

Sentinel-1A là vệ tinh dầu tiên trong loạt các vệ tinh thuộc chương trình Copernicus, đã được 

lên quĩ đạo ngày 3/4/2014. Thiết bị thu nhận ảnh radar khẩu độ mở tổng hợp, kênh C 

(synthetic aperture radar (SAR). Các chế độ thu nhận ảnh bao gồm 

- Interferometric wide-swath mode, 250 km, 5×20 m resolution 

- Wave-mode images 20×20 km, 5×5 m resolution (at 100 km intervals) 

- Strip map mode 80 km swath, 5×5 m resolution 

- Extra wide-swath mode 400 km, 20×40 m resolution 

Sentinel-1A có nhiệm vụ giám sát băng, tràn dầu, gió và sóng biển, thay đổi sử dụng đất, biến 

dạng địa hình và đáp ứng các trường hợp khẩn cấp lũ và động đất. 

Do là dữ liệu radar nên có các chế độ phân cực đơn VV hoặc HH và phân cực đôi (VV+VH hoặc 

HH+HV). 

Dữ liệu Setinel-1 được xử lý sẽ có định dạng *.dim sử dụng một số chức năng trong phần mềm 

SNAP do cơ quan hàng không vũ trụ châu Âu phát triển. 

2.2. Quy trình xử lý 

Để chuẩn bị dữ liệu đầu vào cho mô hình phát hiện thay đổi mất rừng, trước tiên chúng ra 

phải tiến hành các bước tiền xử lý để có được một dữ liệu tốt nhất áp dụng cho hệ thống: 

 

Hình : Các bước tiền xử lý ảnh Sentinel-1 
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2.2.1 Cắt ảnh theo khu vực nghiên cứu 

Trước khi tiến hành tiền xử ảnh, chúng ta sẽ cắt ảnh ra theo khu vực nghiên cứu, vì ảnh 

RADAR rất nặng nên chúng ta phải thực hiện việc cắt theo khu vực trước khi tiến hành chạy 

hệ thống. 

 Mục đích: Để cắt anh theo khu vực 

 Đường dẫn 

Đầu vào: 

SENTINEL-1 - C:\Terra-i\Data\  

Đầu ra: 

Subset – C:\Terra-i\Results\1.Subset 

 Thông số đầu vào của lệnh  

Bảng . Các thông số đầu vào của lệnh cắt ảnh 

Thông số Mô tả 

Thư mục chứa 
ảnh Sentinel-1  

Đường dẫn chứa thư mục ảnh (i.e. C:\Terra-i\Data\). 

wkt  

Thông tin về tọa độ 4 góc của khu vực nghiên cứu hoặc tọa độ của 
shapefile được chuyển đổi sang kinh độ và vĩ độ 
VD: POLYGON((104.400654 19.288912, 104.731820 19.288912, 
104.731820 18.980120, 104.400654 18.980120, 104.400654 
19.288912, 104.400654 19.288912)) 

Metadata Thông tin về siêu dữ liệu của ảnh 

Đầu ra Đường dẫn lưu ảnh (tự động được tạo ra) 

 Lệnh cắt ảnh  

 

Hình : Cắt ảnh theo khu vực nghiên cứu. 
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Khi quá trình xử lý hoàn thành, dữ liệu sẽ được lưu trong thư mục.  

 

Hình : Kết quả của quá trình cắt ảnh 

2.2.2 Xử lý quỹ đạo cho ảnh 

Hiện trạng các vectơ của quỹ đạo được cung cấp trong siêu dữ liệu của sản phẩm SAR thường 

không chính xác và có thể được tinh chỉnh bằng các tệp quỹ đạo chính xác có sẵn hàng ngày 

sau khi tạo ra sản phẩm. 

Các tập tin quỹ đạo cung cấp thông tin vị trí vệ tinh và vận tốc chính xác. Dựa trên thông tin 

này, các vectơ trạng thái quỹ đạo trong siêu dữ liệu của sản phẩm được cập nhật. 

 

Hình : Áp dụng quỹ đạo cho các ảnh sản phẩm 

Đối với Sentinel-1, có 2 loại quỹ đạo được áp dụng đó là Restituted và Preceise. Quỹ đạo chính 

xác được sản xuất một vài tuần sau khi thu nhận. Các tệp Orbit được tự động tải xuống từ các 

máy chủ của. Nếu không tìm thấy tệp quỹ đạo, chúng ta có thể thử tìm nó trong link sau và 

đặt tệp đã tải xuống vào thư mục auxdata (https://qc.sentinel1.eo.esa.int/). 

Sử dụng đoạn mã 2_ApplyOrbit.py để áp dụng quỹ đạo cho ảnh. 

 Mục đích của script 

Hiệu chỉnh ảnh về đúng theo quỹ đạo. 

  Đường dẫn 

https://qc.sentinel1.eo.esa.int/
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Dữ liệu đầu vào:  

C:\Terra-i\Results\1.Subset 

  Đầu ra: 

C:\Terra-i\Results\2.ApplyOrbit 

 Các thông số của script 

Bảng . Mô tả các thông số của lệnh áp dụng quỹ đạo. 

Thông số Mô tả 

Định dạng DIM sau khi cắt ảnh Đường dẫn chứa thư mục ảnh đã cắt 

Đầu ra Đường dẫn đầu ra của quá trình xử lý 

 Lệnh chạy xử lý áp dụng quỹ đạo cho ảnh 

 

Hình : Lệnh chạy Áp dụng quỹ đạo 

Kết quả sau khi chạy script. 

 

Hình : Kết quả áp dụng quỹ đạo 
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2.2.3 Hiệu chỉnh nhiễu 

Hiệu chỉnh nhiễu có thể được áp dụng cho các sản phẩm SLC cấp 1 của Sentinel cũng như các 

sản phẩm GRD cấp 1 chưa được hiệu chỉnh. Loại bỏ nhiễu nhiệt sử dụng các vectơ nhiễu để 

loại bỏ các dải tối gần các cạnh của cảnh ảnh với dữ liệu không hợp lệ (thao tác này có thể 

được áp dụng cho một số hình ảnh trước đó). Tất cả các dải phụ sau đó được hợp nhất liền 

mạch để tạo thành một hình ảnh liền kề duy nhất trên mỗi dải phân cực. 

 

Hình : Hiệu chỉnh nhiễu 

 Mục tiêu của script 

Loại bỏ nhiểu trên ảnh. 

 Đường dẫn 

Đầu vào:  

C:\Terra-i\Results\2.ApplyOrbit 

Đầu ra:  

C:\Terra-i\Results\3.RemoveThermalNoise 

 Các thông số của script 
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Bảng . Mô tả thông số của lệnh áp hiệu chỉnh nhiễu 

Thông số Mô tả 

Định dạng DIM Đường dẫn chứa thư mục ảnh apply orbit 

Đầu ra Đường dẫn đầu ra của quá trình xử lý 

 Ví dụ lệnh chạy lọc nhiễu ảnh 

 

Hình : Lệnh chạy lọc nhiễu ảnh 

Kết quả sau khi chạy script: 

 

Hình : Kết quả sau khi chạy lọc nhiễu 

2.2.4 Hiệu chuẩn ảnh 

Mục tiêu của hiệu chuẩn ảnh SAR là cung cấp hình ảnh trong đó các giá trị pixel có thể liên 

quan trực tiếp đến tán xạ radar của cảnh ảnh. Mặc dù hình ảnh SAR chưa được hiệu chuẩn đủ 
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để có thể sử dụng trong phân tích định tính, tuy nhiên hình ảnh SAR được hiệu chuẩn là rất 

cần thiết để sử dụng trong phân tích định lượng dữ liệu SAR. 

Hiệu chỉnh ảnh là bước điển hình của việc sử dụng dữ liệu SAR, điều này sẽ tạo ra một ảnh 

mức 1, không bao gồm hiệu chỉnh hình ảnh bằng phép đo phóng xạ và thiên vị phóng xạ vẫn 

còn. Do đó, cần áp dụng hiệu chỉnh bằng phép đo phóng xạ cho ảnh SAR để các giá trị pixel 

của ảnh SAR thực sự đại diện cho tán xạ radar của bề mặt phản xạ. Việc hiệu chỉnh bằng phép 

đo phóng xạ cũng cần thiết để so sánh các hình ảnh SAR thu được với các cảm biến khác nhau 

hoặc thu được từ cùng một cảm biến nhưng ở các thời điểm khác nhau, ở các chế độ khác 

nhau hoặc được xử lý bởi các bộ xử lý khác nhau. 

Để có thể so sánh theo chuỗi thời gian, hiệu chuẩn Calibration sẽ tính toán cường độ tán xạ 

ngược bằng cách sử dụng các tham số hiệu chuẩn cảm biến trong siêu dữ liệu GRD. 

Để chuyển đổi giá trị pixel kỹ thuật số sang tán xạ ngược, việc hiệu chuẩn này sử dụng phép 

đo phóng xạ, tất cả các thông tin cần thiết có thể được tìm thấy trong sản phẩm. Một vectơ 

hiệu chuẩn được đưa vào dưới dạng chú thích trong sản phẩm cho phép chuyển đổi đơn giản 

các giá trị cường độ hình ảnh thành giá trị sigma hoặc gamma. 

Mục tiêu của hiệu chuẩn SAR là cung cấp hình ảnh trong đó các giá trị pixel có thể liên quan 

trực tiếp đến tán xạ radar của cảnh ảnh. Để làm điều này, tỷ lệ đầu ra ứng dụng được áp dụng 

bởi bộ xử lý phải được hoàn tác và tỷ lệ mong muốn phải được áp dụng. Các sản phẩm cấp 1 

cung cấp bốn bảng tra cứu (LUTs) hiệu chuẩn để tạo ra β0i, σ0i và i hoặc trả về giá trị số (DN). 

Các LUTs áp dụng mức tăng phạm vị phụ thuộc bao gồm hằng số hiệu chuẩn tuyệt đối. Đối với 

các sản phẩm GRD, một hằng số bù đắp cũng được áp dụng. 

Hiệu chuẩn phương pháp phóng xạ được áp dụng bằng phương trình sau đây: 

 

trong đó, tùy thuộc vào các LUT đã chọn,   

value(i) = one of β0
i, σ0

i and γi or originalDNi. 

Ai           = one of betaNought(i), sigmaNought(i), gamma(i) or dn(i) 

Nội suy tuyến tính được sử dụng cho bất kỳ pixel nào nằm giữa các điểm trong LUT 

https://i.stack.imgur.com/EYyrr.png
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Hình : Hiệu chuẩn hình ảnh. 

 Mục tiêu của Script 

Chuyển giá trị tán xạ sang giá trị số (DN). 

 Đường dẫn 

Đầu vào:  

C:\Terra-i\Results\3.RemoveThermalNoise 

Đầu ra: 

C:\Terra-i\Results\4.Calibration 

 Các thông số của script 

Bảng . Mô tả các thông số của lệnh hiệu chuẩn ảnh 

Thông số Mô tả 

Ảnh sau khi loại bỏ nhiễu Đường dẫn ảnh sau khi loại bỏ nhiễu 

Định dạng dữ liệu đầu ra ( sigma hoặc 
gamma) 

Thông số muốn định dạng kết quả đầu ra là Sigma 
hay Gammar) 

Đầu ra Thư mục ảnh chứa dữ liệu đầu ra 

 

 Ví dụ chạy script 
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Hình : Lệnh chạy hiểu chuẩn ảnh 

Kết quả sau khi chạy script: 

 

Hình . Kết quả sau khi chạy script 

2.2.5 Lọc nhiễu ảnh hưởng bởi các đốm ảnh 

Sentinel-1A SAR cung cấp một thiết bị radar khẩu độ tổng hợp băng tần C duy nhất hoạt động 

ở tần số trung tâm 5.405 GHz. Hình ảnh phân cực kép Sentinel-1A VH / VV, chế độ chụp phạm 

vi mặt đất được phát hiện và chế độ Swath Wide Swathometric được chọn. Bộ lọc theo vùng 

được áp dụng vào ba lớp dữ liệu thử nghiệm khác nhau; Trang trại nuôi tôm, cao su và diện 

tích lúa như hình trên về phân cực VH và VV được chọn để trích xuất hệ số tán xạ ngược. Bốn 

bộ lọc được áp dụng với kích thước là 3x3, 5x5, 7x7, 9x9 và 11x11 pixel cho mỗi trường hợp. 

Tất cả các bộ lọc được áp dụng để triệt tiêu nhiễu lốm đốm ở từng khu vực. Các chỉ số đánh 

giá được sử dụng để chọn kỹ thuật lọc tối ưu dựa trên hai thời điểm thống kê đầu tiên; giá trị 

trung bình và độ lệch chuẩn (căn bậc hai của phương sai) được sử dụng để đánh giá khả năng 

giảm nhiễu hạt. Độ lệch chuẩn thấp của tán xạ ngược trong đa giác đồng nhất được coi là một 
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chỉ số về độ phân tách lớp cao hơn và giá trị trung bình gần với giá trị trung bình của hình 

ảnh nhiễu. 

Hình ảnh SAR có các đốm giống như hạt muối và hạt tiêu được gọi là đốm làm giảm chất lượng 

của hình ảnh và khiến việc giải thích các tính năng trở nên khó khăn hơn. Các đốm được gây 

ra bởi sự giao thoa mang tính xây dựng và phá hủy ngẫu nhiên của các sóng trở lại không theo 

pha nhưng kết hợp được phân tán bởi các phân tán cơ bản trong mỗi ô phân giải. Giảm nhiễu 

đốm có thể được áp dụng bằng cách lọc không gian hoặc xử lý đa chiều. 

Hình ảnh thu được từ các cảm biến kết hợp như hệ thống SAR được đặc trưng bởi các đốm. 

Đây là một nhiễu nhân bội ngẫu nhiên theo không gian do sự chồng chất của nhiều nguồn tán 

xạ ngược trong một phần tử phân giải SAR. Nói cách khác, đốm sáng là một dao động thống 

kê liên quan đến độ phản xạ radar (độ sáng) của từng pixel hình ảnh. 

Trong bộ lọc đa thời gian, bộ lọc trọng số tối ưu được giới thiệu để cân bằng sự khác biệt về 

độ phản xạ giữa các hình ảnh tại các thời điểm khác nhau. Cần phải chỉ ra rằng lọc đa thời gian 

dựa trên giả định rằng phần tử có độ phân giải tương tự trên mặt đất được chiếu sáng bởi 

chùm radar theo cùng một cách và tương ứng với cùng tọa độ trong mặt phẳng hình ảnh (tín 

hiệu được lấy mẫu) trong tất cả hình ảnh của chuỗi thời gian. Độ phản xạ dĩ nhiên có thể thay 

đổi từ lần này sang lần khác do sự thay đổi tính chất điện môi và hình học của các phân tán 

cơ bản, nhưng không nên thay đổi do vị trí khác của yếu tố phân giải đối với radar. 

Bộ lọc Gamma-MAP: Bộ lọc Gamma Maximum A Posteriori (MAP) được phát triển cho hình 

ảnh SAR cường độ nhìn đơn và được nhận biết ban bởi Kuan et al. (1987). Đó là thao tác thống 

kê hình ảnh dựa trên phân tích Bayesian. Nó áp dụng một bộ lọc không gian cho mỗi điểm 

ảnh trong một hình ảnh và lọc dữ liệu dựa trên thống kê cục bộ của giá trị pixel trung tâm mà 

được tính bằng cách sử dụng pixel lân cận. Bộ lọc Gamma cũng tương tự như bộ lọc Kuan 

nhưng giả định rằng cả hai hệ số phản xạ radar và nhiễu đốm theo một phân phối Gamma. Sự 

kết hợp của hai phân phối này mang lại phân phối K liên quan đến nhiều phân phối trở lại 

radar điển hình trên bề mặt trái đất (Gagnon và Jouan, v.v.) 
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Hình . Lọc nhiễu đốm sử dụng GAMA Map 

 Mục tiêu của script 

Lọc nhiểu các đốm trên hình ảnh để cia thiện chất lượng hình ảnh. 

 Đường dẫn 

Đầu vào: C:\Terra-i\Results\4.Calibration 

Đầu ra: C:\Terra-i\Results\5.SpeckleFilter 

 Ví dụ chạy script 

 

Hình . Lệnh chạy script lọc nhiễu đốm 
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2.2.6 Nắn chỉnh hình học 

Nắn chỉnh hình học chuyển đổi dữ liệu từ hình học xuống gần nhất so với phạm vi mặt đất, 

không tính đến địa hình. Việc hiệu chỉnh hình học phải xem xét các đặc tính của cảm biến và 

bộ xử lý và do đó phải dựa trên cách phương pháp tiếp cận Doppler. 

Do sự thay đổi địa hình của một cảnh ảnh và độ nghiêng của cảm biến vệ tinh, khoảng cách có 

thể bị biến dạng trong các hình ảnh SAR. Dữ liệu hình ảnh không trực tiếp tại vị trí cảm biến 

Nadir sẽ có một số biến dạng. Nắn chỉnh địa hình nhằm bù đắp cho những biến dạng này để 

việc hiển hình ảnh sẽ càng gần với thế giới thực. 

 

Hình . Nắn chỉnh hình học ảnh 

 Mục tiêu của Script 

Nắn chỉnh ảnh về gần với thế giới thực. 

 Đường dẫn 

Đầu vào:  

C:\Terra-i\Results\5.SpeckleFilter 

Đầu ra: 

C:\Terra-i\Results\6. TerrainCorrection 
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 Các thông số của script 

Bảng . Mô tả các thông số của script nắn chỉnh hình học 

Thông số Mô tả 

Ảnh sau khi loại bỏ nhiễu đốm Đường dẫn ảnh sau khi loại bỏ nhiễu 

Mô hình số độ cao ( STRM 1sec 
GHT) 

Dùng cho mục đích nắn hinh hinh học ảnh về theo bề mặt 
trái đất 

WGS84 Hệ tọa độ áp dụng cho khu vực nghiên cứu 

Đầu ra Thư mục ảnh chứa dữ liệu đầu ra 

 Ví dụ chạy script 

 

Hình . Lệnh chạy script nắn chỉnh hình học 

Kết quả sau khi cạy script được lưu trong thư mục theo hình sau: 

 

Hình . Kết quả sau khi nắn chỉnh hình học 
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Phần III 

THỰC THI HỆ THỐNG TERRA-I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Đề xuất trích dẫn: 
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Phần III:  

TRIỂN KHAI HỆ THỐNG TERRA-I 3.0 
3.1. Phân tích chuỗi ảnh đa thời gian  

Với mục đích tìm ra sự khác biệt giữa các cặp ảnh và xác định ngưỡng khác biệt giữa chuỗi 

ảnh đa thời gian, hệ thống phải tiến hành phân tích một số bước nhằm phát hiện ra sự thay 

đổi đó. 

 

Hình . Quy trình phân tích ảnh 

3.1.1. Tính toán tương quan của từng cặp ảnh 

Sự phân chia coregistration sub-pixel của hình ảnh SAR là một yêu cầu nghiêm ngặt và thành 

phần quan trọng của bất kỳ chuỗi xử lý giao thoa. Đây là một bước quan trọng để xác định 

chính xác về độ lệch pha, và các ứng dụng như lập bản đồ DEM, phân tích biến dạng giao 

thoa.v…Các ảnh sẽ được đăng ký và hiệu chỉnh chính xác với nhau thông qua ảnh chính và 

ảnh phụ thuộc.  

Việc thực hiện bước này dựa trên kỹ thuật tương quan chéo hay nói cách khác đó là phân tích 

giao thao giữa cặp hinh ảnh. Quy trình phân tích được thể hiện trong hình dưới đây. 
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Hình . Phân tích giao thoa giữa các cặp hình ảnh 

 Mục tiêu của Script 

Phân tích tương quan chéo của cặp hình ảnh. 

 Đường dẫn 

Đầu vào:  

C:\Terra-i\Results\6. TerrainCorrection 

Đầu ra: 

C:\Terra-i\Results\7.Coregistered 

 Các thông số của script 

Bảng . Mô tả các thông số của script phân tích tương quan chéo 

Thông số Mô tả 

Ảnh sau khi nắn chỉnh hình học Đường dẫn ảnh sau khi nắn chỉnh hình học 

Stack Gộp 2 ảnh lại với nhau 



Tài liệu hướng dẫn sử dụng hệ thống Terra-i  

46 
 

Cross_correllation  Tính toán tương quan chéo giữa cặp hình ảnh 

Đầu ra Thư mục ảnh chứa dữ liệu đầu ra 

 Ví dụ chạy script 

 

Hình . Lệnh chạy script coregistration 

Kết quả sau khi chạy script được lưu trong thư mục theo hình sau: 

 

Hình . Kết quả sau khi chạy coregistration 

3.1.2. Chuyển định dạng dữ liệu sang Decibel (dB) 

 Mục tiêu của script 

Sau khi phân tích tương quan chéo giữa các cặp hình ảnh, ta tiến hành chuyển đổi dữ 

liệu xám độ sang dữ liệu decibel (dB). 

 Đường dẫn 

Đầu vào:  

C:\Terra-i\Results\7.Coregistered 

Đầu ra:  

C:\Terra-i\Results\8.LinearTodB 
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 Các thông số đầu vào của script 

Bảng . Mô tả các thông số của script chuyển đổi dữ liệu 

Thông số Mô tả 

Dữ liệu đầu vào Đường đẫn chứa dữ liệu đầu vào 

Đầu ra Thư mục chứa dữ liệu đầu ra. 

 Ví dụ chạy lệnh trên CMD 

 

Hình . Lệnh chạy script chuyển đổi dữ liệu 

Kết quả sau khi chạy dữ liệu được lưu trên đường dẫn sau: 

 

Hình . Kết quả chạy script chuyển đổi dữ liệu 

3.1.3. Tính toán sự khác biệt giữa các cặp hình ảnh 

 Mục tiêu của script 

Tính toán sự khác biệt của các cặp hình ảnh với nhau 

 Đường dẫn 



Tài liệu hướng dẫn sử dụng hệ thống Terra-i  

48 
 

Đầu vào:  

C:\Terra-i\Results\8.LinearTodB 

Đầu ra:  

C:\Terra-i\Results\9.DifferenceImage 

 Các thông số đầu vào của script 

Bảng . Mô tả các thông số của script tính toán sự khác biệt 

Thông số Mô tả 

Dữ liệu đầu vào Đường đẫn chứa dữ liệu đầu vào 

Đầu ra Thư mục chứa dữ liệu đầu ra. 

 Ví dụ chạy lệnh trên CMD 

 

Hình . Lệnh chạy script tính toán sự khác biệt của các cặp hình ảnh 

Bước này sẽ có 2 dữ liệu đầu ra dùng cho mục đích khác nhau, kết quả sau khi chạy dữ liệu 

được lưu trên đường dẫn sau: 

- Analysis: Dùng cho việc phân tích tìm ra ngưỡng thay đổi theo các phương pháp 

như đã trình bày ở trên 

- Differences: Các ảnh tính toán chỉ số khác biệt dùng cho mục đích phát hiện nhưng 

thay đổi 
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Hình . Kết quả chạy script tính toán sự khác biệt 

3.2. Xây dựng mô hình xác định ngưỡng thay đổi 

Mục đích của việc xây dựng mô hình này là tính toán được ngưỡng của sự thay đổi và làm đầu 

vào cho bước tiếp theo. Để làm được điều này chúng ta cần phải chuẩn bị các loại dữ liệu sau: 

- Dữ liệu ảnh tính toán sự khác biệt giữa các cặp hình ảnh (dữ liệu này được lấy từ  

bước phân tích ảnh ở trên) 

- Bản đồ rừng tại khu vực nghiên cứu (tùy thuộc vào từng loại rừng chúng ta sẽ tách 

ra cho từng lọai rừng riêng biệt, ví dụ rừng giàu, rừng nghèo, rừng tre nứa…). Một 

điều quan trọng là chúng ta chỉ tập trung vào sự thay đổi về rừng nên những lớp 

khác chúng ta sẽ xóa đi và chỉ giữ lại lớp rừng. 

- Dữ liệu về các điểm được tạo tự động trong từng loại rừng ở bước trên. Đối với 

mỗi loại rừng chúng ta sẽ lấy khoảng 1000 điểm phục vụ cho dữ liệu đào tạo của 

mô hình. 

Sau khi chuẩn bị xong các dữ liệu trên ta tiến hành theo các bước sau: 

Bảng . Các bước thực hiện việc xác định ngưỡng 

TT Các bước Mô tả 

1 Dữ liệu điểm Đưa dữ liệu điểm vào mô hình 

2 Đưa dữ liệu ảnh khác biệt Đọc dữ liệu ảnh từ thư mục chứa ảnh 

3 Gộp ảnh Gộp các ảnh vào một ảnh suy nhất 

4 
Tính toán giá trị cho từng loại 
rừng tương ứng cho từng điểm 

Dựa vào ảnh gộp, tính toán giá trị từng ảnh cho 
từng điểm sau đó xuất ra file excel 
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5 
Tính toán giá trị trung bình và 
độ lệch chuẩn cho 2 phân cực 
VV và VH 

Tính toán giá trị trung bình và độ lệch chuẩn 
cho 2 phân cực VV và VH và làm tương tự cho 
các loại rừng khác nhau 

6 Xác đinh ngưỡng Tính toán các thông số cho từng loại rừng 

Các bước thực hiện trên được xây dưng trên phần mềm RStudio 

 

Hình . Các bước tính toán xác định ngưỡng thay đổi 

 

Hình . Kết quả mô hình tính toán ngưỡng thay đổi 
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3.3. Tạo file cấu hình lưu thông tin ngưỡng thay đổi 

File cấu hình thông tin của hệ thống Terra-i có cấu trúc như hình sau: 

 

Hình : Kiến trúc của file lưu thông tin ngưỡng thay đổi cho từng loại rừng của Terra-i 

File cấu hình được lưu trong thư mục C:\Terra-i\config 

Trong đó: u: giá trị trung bình, o là độ lệch chuẩn, p là tương quan giữa 2 phân cực VV 

và VH. Các thông số đó được tính toán cho từng loại rừng riêng biệt.  
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3.4. Triển khai chương trình Terra-i 

Việc triển khai chương trình phát hiện thay đổi dựa trên các công thức tính toán được nói 

trên phần phương pháp. 

 Mục tiêu của lệnh 

Tính toán sự thay đổi. 

 Đường dẫn 

Đầu vào:  

C:\Terra-i\Results\9.DifferenceImage\Differences 

Đầu ra: 

C:\Terra-i\Results\10.ChangeDetection 

 Các thông số của script 

Bảng . Mô tả các thông số của lệnh phát hiện thay đổi 

Thông số Mô tả 

Đầu vào Đường dẫn ảnh sau khi tính toán sự khác biệt 

Các thông 
số 

Các thông số trung bình, độ lệch chuẩn, và tương quan giữa hai phân cực được 
lấy từ file config.json 

Đầu ra Thư mục ảnh chứa dữ liệu đầu ra 

 Ví dụ chạy script 

 

Hình . Lệnh chạy phát hiện những thay đổi 

Kết quả sau khi chạy script được lưu trong thư mục theo hình sau: 
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Hình . Kết quả sau khi chạy hàm phát hiện thay đổi 

3.5. Xử lý sau phát hiện thay đổi 

 Mục tiêu của lệnh 

Chuyển đổi định dạng dữ liệu từ raster sang vector 

 Đường dẫn 

Đầu vào:  

C:\Terra-i\Results\10.ChangeDetection 

Đầu ra: 

C:\Terra-i\Results\11.Post-ChangeDetection 

 Các thông số của script 

Bảng . Các bước xử lý sau phát hiện thay đổi 

Các bước Mô tả 

createShape Chuyển đổi dữ liệu sang định dạng shapefile 

convertProject Chuyển đổi hệ tọa đô của shapefile về theo hệ tọa độ mong muốn 
(hiện tại đang ở tọa độ WGS84 chuyển sang UTM Zone 48N) sau đó 
tính toán diện tích thay đổi cho từng vùng phát hiện được. 

intersection Với mục đích nhằm xem vùng mất rừng nằm trong tiểu khu, khoảnh, 
lô, chủ rừng là ai…. của bản đồ kiểm kê rừng, chúng ta tiến hành xử 
lý bước tính toán này. 
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Centroid Chuyển đổi dữ liệu dạng vùng sang dạng điểm nhưng tất cả các thuộc 
tính vẫn giữ nguyên, với mục đích trình bày bản đồ và hiển thị trên 
nền tảng Website 

Đầu ra Dữ liệu dạng shapefile 

 Thực thi lệnh 

 

Hình . Lệnh thực thi việc xử lý sau phát hiện 

Kết quả sẽ được lưu trong thư mục sau; 

 

Hình . Kết quả sau khi tiến hành xử lý sau phát hiện 

 

 


