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چکیده
سنجشازدور به دلیل پوشش وسیع ،ت وان جداسازي باال و هزينه کم در اخذ داده از زمین ،بهعنوان ابزاري کارآمد ،نقش مهمي را در
حوزهي پژوهشهايِ علوم زمین و پايشِ محیطزيست داشته است .يکي از مهمترين کاربردهاي سنجشازدور آشکارسازي تغییرات است؛
تشخیص به هنگام و دقیق اين تغییرات ،در مقیاس محلي و جهاني ،براي مديريتِ بهینهي استفاده از منابع ،اهمیت زيادي دارد .اين مقاله
روشي نوين و بدون نظارت آشکارسازي تغییرات ،کاربري اراضي با استفاده از تصاوير چند زمانهي فراطیفي را عرضه ميکند .اين روش
بهصورت سلسله مراتبي و مبتني بر استفاده از الگوريتم هاي شباهت مبنا ،فاصله مبنا و اتسو است .روش پیشنهادي در دو مرحله ارائه
ميشود :مرحلهي اول آن بهعنوان آشکارساز و مرحلهي دوم ،بهعنوان فاز تصمیمگیري است .در مرحله اول ،ابتدا دادهي تصحیحشده توسط
الگوريتمهاي فاصلهي مبنا و شباهت مبنا ،وارد فضاي محاسباتي نويني به نام فضاي شباهت ميشود .در اين فضا نواحي تغییريافته ،بارزتر
از نواحي بدون تغییر خواهد بود .در ادامه ،داده وارد مرحله دوم ميشود .هدف از اجراي مرحله دوم تصمیمگیري در مورد ماهیت پیکسل
در فضاي دودويي است که نواحي تغییريافته داراي مقدار يک و نواحي بدون تغییر ،داراي مقدار صفر است .مهمترين مزيت روش
پیشنهادي ،نسبت به ديگر روشها :خودکار بودن؛ نداشتن پیچیدگي در روش پیشنهادي؛ حجم پايین محاسبات و دقت باالي آن است.
براي ارزيابي کارايي و دقت روش پیشنهادي ،از دو مجموعه دادهي چند زمانهي فراطیفي سنجندهي هايپريون ،مربوط به مزارع کشاورزي
اطراف شهر جیانگسو واقع در چین و مزارع کشاورزي هرمیستن واقع در آمريکا استفادهشده است .ارزيابي خروجيهاي بهدستآمده
نشاندهنده  ،دقت کلي باال و نرخ کم هشدارهاي روش پیشنهادي ،در مقايسه با روشهاي رايج آشکارسازيِ تغییرات ،است ،بهطوريکه
دقت کلي براي داده چین 39.89 ،درصد ضريب کاپا 5.311 ،و میزان نرخ هشدارهاي اشتباه آن 6.16 ،درصد و همچنین براي داده آمريکا،
 31.62درصد ضريب کاپا5.9.5 ،و میزان نرخ هشدارهاي اشتباه آن 8.9 ،درصد است.
واژگان کلیدی :آشکارسازي تغییرات کاربري ،تصاوير فراطیفي ،الگوريتم شباهت مبنا ،الگوريتم فاصله مبنا ،الگوريتم اتسو

* نويسنده رابط
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تلفیق روشهای فاصله و شباهت مبنا بهمنظور آشکارسازی تغییرات کاربری

تلفیق روشهاي فاصله و شباهت مبنا بهمنظور آشکارسازي تغییرات ...

 -1مقدمه
از گذشته ،انواع تغییرات محیطزيست ـ که بهوسیله
سازمانها گزارش ميشد ـ داراي مشکالتي ازجمله ،عدم
دسترسي به همه مناطق ،پوشش وسیع محیط و در پي آن
هزينههاي سرسامآور زماني و مالي بود] .[6امروزه باوجود
فنآوري سنجشازدور اين مشکالت مرتفع گرديده است.
سنجشازدور بهعنوان ابزاري کارآمد و يک منبع اطالعاتي
مهم بهطور پیوسته ،با پوشش وسیع و با کمترين هزينه از
زمین داده جمعآوري ميکند] .[6با پیشرفت فنآوري
سنجشازدور و روي کار آمدن سنجندههاي جديد و
همچنین در دسترس بودن تصاوير چند زمانه ،عالقه
زيادي به استخراج اطالعات از تصاوير چند زمانه در میان
محققین به وجود آمده است] .[2يکي از مهمترين مسائل
در آشکارسازي تغییرات کاربري اراضي :توان جداسازي
ضعیف طیفي است که فقط منجر به استخراج اطالعات
اصلي تغییرات ميشود] .[9امروزه با توسعهي سیستمهاي
سنجشازدور ،اخذ داده از سطح زمین در هر دو توان
جداسازي مکاني و زماني باال امکانپذير شده است][1]،[8؛
اين امر موجب بهکارگیري دادههاي سنجشازدور در
کاربردهاي گوناگون ازجمله شناسايي اهداف ،طبقهبندي،
شناسايي ناهنجاري و آشکارسازي تغییرات است].[1
يکي از مهمترين کاربردهاي سنجشازدور آشکارسازي
تغییرات است که اخیراً تحقیقات زيادي هم در اين رابطه
صورت گرفته است] .[61]،[68]،[.]،[9]،[2آشکارسازي
تغییرات ،فرآيندي است که تغییرات يک پديده را در
زمانهاي متفاوت براي يک منطقه جغرافیايي يکسان
اندازهگیري ميکند] .[9آشکارسازي تغییرات ،داراي
کاربردهاي مختلفي ازجمله جلوگیري از وقوع فاجعه،
بهروزرساني نقشهها ي تغییرات کاربري اراضي و مديريت
بهینه استفاده از منابع است] .[66]-[3مهمترين معیارهاي
آشکارسازي تغییرات عبارت است از :تشخیص به هنگام
تغییرات  ،دقت باال و نرخ کم هشدارهاي اشتباه در
آشکارسازي تغییرات است ].[8
سنجندههاي فراطیفي در يک طولموج پیوسته و
بسیار نزديک با پهناي باند 6حدود  5/8نانومتر به دريافت
داده ميپردازند] .[62با توجه به ماهیت دادههاي فراطیفي،
1 Band Width
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نیاز به روشهاي خاصي براي پردازش داده است].[8
روشهاي آشکارسازي تغییرات در تصاوير فراطیفي ،بايد
توان تأثیرناپذيري از نويز ،شرايط جوي و همچنین ،توانايي
پردازش داده با حجم زياد ،دقت باال ،کم بودن نرخ
هشدارهاي اشتباه ،قابلیت بهکارگیري آسان ،عدم
پیچیدگي الگوريتم پیشنهادي و میزان سرعت پردازش باال
در پردازش اطالعات را داشته باشد .در سالهاي اخیر،
تحقیقات زيادي در خصوص آشکارسازي تغییرات با
استفاده از تصاوير فراطیفي انجامشده است که در ادامه به
آنها پرداخته ميشود.
 Kingو همکاران ( [69] )2551روشي مبتني بر
اختالط طیفي در تصاوير فراطیفي بکار برد که در اين
روش تعداد عضوهاي پاياني هر داده چند زمانه توسط
الگوريتم کمترين مربعات مقید 2استخراج ميشود و سپس
بردار فراواني هر جفت عضو پاياني متناظر مقايسه ميشود
و اطالعات تغییر استخراج ميشود .اگرچه اين روش مي-
تواند اطالعات را در زير پیکسل استخراج کند ،اما به دست
آوردن بردار فراواني در محیطهاي پیچیده که داراي تعداد
زيادي کالس داراي هزينههاي محاسباتي و زماني زيادي
دارد ،همچنین استخراج اطالعات تغییر از بردار فراواني و
عرضه آن بهصورت نظارتشده ،انجامگرفته و نیاز به
انتخاب حدآستانه دارد.
 Meolaو همکاران ( [68] )2559يک روش
نظارتشدهي آشکارسازي تغییرات فصلي ارائه دادند که
اين روش در دو فاز :فاز اول آن ،بهعنوان فاز پیشبیني
کننده است که از الگوريتم تبديل مبناي  9CCو  8CEو در
فاز دوم ،از الگوريتم  1ADو بهعنوان آشکارساز براي
آشکارسازي تغییرات بر روي خروجي فاز اول استفادهشده
است .در اين پژوهش با قطعهبندي دادهي مرجع (زمان
اول) ،بهبود عملکرد آشکارسازي تغییرات ،حاصلشده
است .اين مطالعه از دو مشکل برخوردار است :در اين
روش نیاز به روشهاي بسیار قوي بهمنظور نويز زدايي
دارد چراکه در ذات اين الگوريتم  ADوجود دارد که
ناهنجاري را استخراج ميکند که نويز هم ميتواند بهعنوان

2 Constrained Least Squares
3 Chronochrome
4 Covariance Equalization
5 Anomaly Detector

اس

1 Iteratively Re-weighted Multivariate Alteration Detection
2 Adaptive Coherence/Cosine Estimator

3 Hamming distance
4 Simplex Identification via Split Augmented Lagrangian
5 Fully Constrained Least Squares
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ناهنجاري استخراج شود و همچنین انتخاب حدآستانه
تغییرات بهصورت نظارتشده انجام ميگیرد.
 Marpuو همکاران ( [61] )2566روشي براي
آشکارسازي تغییرات ارائه کردند .در اين روش ،ابتدا با
استفاده از الگوريتم تفاضلگیري سپس تحلیل مؤلفه اصلي
نواحي تغییر از بدون تغییر پیشبیني شده و در ادامه
نواحي پیشبینيشده با استفاده از الگوريتم  K-meansبه
سه دسته خوشهبندي ميشود ،سپس اين سه دسته
برحسب میانگین مرتب ميشود .دسته اول و سوم بهعنوان
تغییرات اصلي در نظر گرفته ميشود .پیکسلهاي دسته
دوم بهعنوان تغییرات جزئي و نواحي محتمل تغییر يک
فرآيند تکراري با استفاده از الگوريتم  6IR-MADطي
استخراج ميشود .مشکل عمده اين روش عدم تضمین
کافي براي در نظر گرفتن دسته دوم بهعنوان نواحي
محتمل تغییر است .اين روش هزينه محاسباتي و زماني
نسبتاً بااليي دارد.
 Zhangو همکاران ( [61] )2562روشي مبتني بر
شناسايي اهداف بر روي تصاوير رويهم گذاشتهشده ،ارائه
کردند .در اين تحقیق ،براي هريک از نواحي تغییريافته و
بدون تغییر يکسري دادهي آموزشي ايجاد ميشود و سپس
تصاوير رويهم گذاشته ميشود و بهمنظور کاهش ابعاد
تصاوير فراطیفي از الگوريتم تحلیل مؤلفه اصلي
استفادهشده است و نهايت ًا اطالعات تغییر را توسط
الگوريتم  2ACEبه دست آوردهاند .اين روش يک روش
نظارتشده و نیاز به داده آموزشي است ،درحاليکه
جمعآوري داده آموزشي در بین تصاوير چند زمانه کار
زمانبر و سختي است .اين روش انتخاب حدآستانه
بهصورت نظارتشده انجام ميگیرد.
 Duو همکاران ( [6.] )2569يک روش نظارتشده
مبتني بر ايجاد زير فضا پیشنهاد کردهاند .در اين روش هر
پیکسل در زمان دوم ،بهعنوان يک هدف در نظر گرفته
ميشود و با استفاده از پیکسل متناظر زمان اول ،به همراه
اطالعات اضافي يک زير فضاي طیفي ساخته ميشود و
درنتیجه ،اطالعات تغییر ،اندازهگیري ميشود .همچنین
اين اطالعات اضافي شامل امضاي طیفي مرجع براي هر
يک از مناظر و اطالعات پیکسلهاي همسايه است .اگرچه

اين روش بار محاسباتي کمتري دارد اما اين روش نیاز به
انتخاب حدآستانه بهصورت نظارتشده دارد ،همچنین
بهمنظور تشکیل زير فضاي طیفي به امضاي طیفي هر يک
از عوارض حضور درصحنه دارد.
 Ertürkو همکاران ( [69] )2568يک روش
آشکارسازي تغییرات مبتني بر تبديل  Censusپیشنهاد
کردهاند .در اين روش پیکسل مرکزي يک پنجره در يک
همسايگي مشخص با پیکسلهاي اطراف آن مقايسه شده
و تحت يکسري قیود داراي مقدار صفر يا يک در نظر
ميگیرد .اين روند براي تمامي پیکسلهاي هر باند در داده
اول و دوم تکرار ميشود .سپس فاصله همینگ 9بین دو
مجموعهي داده براي هر پیکسل در تمام باندهاي
محاسبهشده و اطالعات تغییر استخراج ميشود .اين روش
نسبتاً ساده ولي نیاز به حدآستانه براي استخراج نواحي
تغییر دارد .همچنین اين نسبت به شرايط جوي و نويزي
حساسیت دارد.
 Plazaو همکاران ( [63] )2561يک روش
آشکارسازي تغییرات زير پیکسل ارائه کردهاند .اين روش
ابتدا با کنار هم گذاشتن هر دو دادهي چند زمانهي
فراطیفي ،عضوهاي پاياني توسط الگوريتم Hysime
تخمین زده ميشود و سپس براي هر دادهي چند زمانه،
عضوهاي پاياني توسط الگوريتم  N-Finderيا 8SISAL
استخراج ميشود .در مرحله بعد ،با بهکارگیري
الگوريتم  1FCLSبردار فراواني محاسبه و نهايتاً اطالعات
تغییر ،با مقايسه دو بردار فراواني محاسبه ميشود .اين
روش نیاز به تخمین انتخاب حدآستانه بهمنظور
آشکارسازي تغییرات دارد و همچنین در محیطهاي
پیچیده هنگاميکه تعداد عوارض موجود هر صحنه زياد
باشد ،محاسبه بردار فراواني مشکل خواهد بود .متفاوت
بودن خروجي آشکارسازي تغییرات براي هرکدام از
عضوهاي پاياني استخراجشده توسط الگوريتم  SISALو
 N-Finderبر اين موضوع داللت ميکند ،که نحوه استخراج
عضوهاي پاياني کامالً بر دقت آشکارسازي تغییرات
تأثیرگذار است .بردار فراواني توسط الگوريتم FCLS
استخراج ميشود که اين الگوريتم کامالً از نويز تأثیرپذير
است.
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 Liuو همکاران ( [9] )2561روش آشکارسازي
تغییرات مبتني بر اختالط طیفي را ارائه دادهاند .در اين
تحقیق ،ابتدا هر داده چند زمانه فراطیفي بر رويهم
گذاشته ميشود و در مرحله بعد اين دادهها به چند ناحیه
تقسیم و عضوهاي پاياني در هر ناحیه تخمین و استخراج
مي شود .در مرحله بعد هرکدام از اين عضوهاي پاياني از
نواحي مختلف ،ماهیتشان مشخص ميشود که هر عضو
پاياني مربوط به عضو پاياني تغییر يا بدون تغییر است .بعد
از مشخص شدن هويت اين عضوهاي پاياني ،هرکدام از
اين عضو پاياني توسط يک الگوريتم با يک حدآستانه
مشخص ادغام ميشود و نهايتاً با اجراي  FCLSاطالعات
ال
تغییر استخراج ميشود .اين روش داراي ساختار کام ً
پیچیده ،بار محاسباتي و هزينه زماني بااليي دارد .بردار
فراواني توسط الگوريتم  FCLSاستخراج ميشود که اين
الگوريتم کامالً از نويز تأثیرپذير است .عالوه بران نحوه
استخراج هرکدام از عضوهاي پاياني در نتايج نهايي
آشکارسازي تأثیرگذار است.
در پیشینه تحقیق ،بهاختصار به روشهاي متداول
آشکارسازي تغییرات با بهکارگیري تصاوير فراطیفي اشاره
نموديم .بهطورکلي روشهاي آشکارسازي تغییرات به
کمک تصاوير فراطیفي به پنج گروه کلي تقسیم ميشوند
] .[25]،[9]،[8گروه ( )6روشهاي تناظر مبنا 6هدف اين
الگوريتمها استفاده از يک اپراتور ساده رياضي بهمنظور
آشکارسازي تغییرات ،ازجمله :الگوريتم نگارنده زاويه
طیفي ،گروه ( )2تبديل مبنا 2اين الگوريتمهاي برپايه
شناسايي تغییرات مبتني بر تبديالت خطي و غیرخطي
مثل آنالیز مؤلفه مستقل ،9گروه ( )9پس طبقهبندي مبنا 8
هدف اين الگوريتمها طبقه تصاوير بهصورت جداگانه در
ادامه استخراج تغییرات با استفاده از مقايسه بین کالسها،
مثل روش طبقهبندي بردار پشتیبان ،1گروه ( )8طبقه-
بندي مستقیم 1هدف اين روشها ،طبقه تصاوير چند زمانه
به يکبار طبقهبندي ،مثل  )1( .FCMروشهاي ترکیبي9
اين روشها ترکیبي از روشهاي قبلي بهمنظور
1 Match Based
2 Transformation Based
3 Principle Component Analysis
4 Post-Classification Based
5 Support Vector Machine
6 Direct-Classification Based
7 Fuzzy C-Means
8 Hybird Methods
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آشکارسازي تغییرات که بیشتر در چارچوب بدون نظارت
هستند ،مثل روش بردار آنالیز تغییرات فشرده)C2VA( 3
] [96است .در آشکارسازي تغییرات همواره با يکسري
مشکالت روبرو هستیم .اولین مشکل موجود در
آشکارسازي تغییرات ـ در بسیاري از روشهاي نظارتشده
ـ انتخاب حدآستانه است .معموالً انتخاب حدآستانهي
مناسب که بتواند همه تغییرات را شناسايي کند ،کار
دشواري است] .[25]،[9همچنین در بسیاري از روشها که
بهوسیله دادهي آموزشي انجام ميگیرد ،جمعآوري آن در
بین تصاوير چند زمانه ،کار دشواري است] .[26]،[25البته
در روشهاي بدون نظارت ،انتخاب حدآستانه مانند
الگوريتم اتسو 65بهصورت خودکار است .براي دستيابي به
دقتهاي باالتر در اين روشها ،نیاز به هیستوگرام شفافي
از نواحي تغییر و بدون تغییر است ] .[26دومین مشکل
موجود در برخي از روشهاي آشکارسازي تغییرات مثل
تحلیل مؤلفه اصلي ،تحلیل مؤلفه متعارف و  ،CEکه
خروجي اين روشها بهصورت مکعب داده است بنابراين
پیدا کردن مؤلفهاي که حاوي بیشترين محتواي اطالعات
تغییر باشد کار دشواري است] .[25همچنین اين روشها
از تمامي مؤلفههاي اطالعاتي تصاوير فراطیفي استفاده
نميکند] .[6.سومین چالش ،حساسیت برخي از روشها
به شرايط نويز و اتمسفري است .اين چالش ،باعث ايجاد
هشدارهاي اشتباه مخصوصاً در روشهاي تخمین تعداد
عضوهاي پاياني ميشود .چهارمین چالش ،هزينه
محاسباتي و زماني زياد و الگوريتمهاي پیچیده در
استخراج اطالعات با بهکارگیري رويکرد بدون نظارت
آشکارسازي تغییرات است].[8
در بخش باال بهطور خالصه روشهاي آشکارسازي
تغییرات و چالشهاي موجود در آن تشريح شده است.
وجود مشکالت مطرحشده ،نیاز به وجود روشي دارد که
عالوه بر دقت باال و نرخ کم هشدارهاي اشتباه ،بتواند
چالشهاي ذکرشده را برطرف يا کم کند .هدف اين مقاله،
ارائه يک رويکرد جديد بدون نظارت آشکارسازي تغییرات
با بهکارگیري تصاوير فراطیفي است .اين روش
زيرمجموعهاي از روشهاي ترکیبي است و در دو فاز انجام
ميشود .در فاز اول با بهکارگیري الگوريتمهاي فاصله و
9 Compress Change Vector Anaalysis
11 Otsu

اس

در اين بخش به ساختار روش پیشنهادي بهطورکلي
اشارهشده است .مطابق با فلوچارت شکل ،6روش
پیشنهادي از دو فاز تشکیلشده است ،که شامل :فاز
پیشبینيکننده و فاز آشکارساز است .فاز پیشبینيکننده
بهمنظور نمايانسازي نواحي بدون تغییر از نواحي تغییر با
استفاده از يک روش ترکیبي مبتني بر الگوريتمهاي
شباهت و فاصله مبنا انجام ميگیرد .فاز دوم ،فاز آشکارساز
است که هدف از اجراي اين فاز تصمیمگیري در مورد
تغییر يا بدون تغییر بودن پیکسل است .مطابق شکل6
داده پس از انجام پیشپردازشهاي الزم وارد فاز پیشبیني
مي شود .در اين فاز نواحي تغییر از نواحي بدون تغییر
برجسته و متمايز ميشود .در گام بعدي بهمنظور تصمیم-
گیري در مورد تغییر يا بدون تغییر بودن پیکسلها وارد
فاز آشکارساز ميگردد .در اين فاز بهصورت سلسه مراتبي
و توسط الگوريتم اتسو در مورد پیکسلها تصمیمگیري
ميشود .در بخشهاي بعدي جزئیات روش پیشنهادي
بیشتر توضیح دادهشده است.

شکل  -6فلوچارت روش پیشنهادي
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شباهت مبنا ،نواحي تغییر و نواحي بدون تغییر پیشبیني
ميشود؛ سپس در فاز دوم ـ بهعنوان فاز آشکارساز ـ در
مورد هر پیکسل تصمیمگیري خواهد شد .اين فاز توسط
الگوريتم اتسو انجام ميشود .اين روش نسبت به ساير
روشهاي آشکارسازي تغییرات در تصاوير فراطیفي داراي
ويژگيهايي است ،اين ويژگيها عبارت است از)6( :
بهکارگیري ساده و بار محاسباتي پايین )2( ،ارائه رويکرد
جديد پیشبینيکننده تغییرات بهصورت ترکیبي از
روشهاي شباهات مبنا و فاصله مبنا )9( ،قابلیت بهکارگیري
تمامي باندهاي طیفي و عدم نیاز به کاهش ابعاد )8( ،قابلیت
تشخیص تغییرات با جزئیات باال )1( ،عدم نیاز به داده
آموزشي )1( ،کمترين تأثیرپذيري از شرايط جوي و
دستگاهي و ( ).انتخاب حدآستانه با روش سلسله مراتبي و
بهبود نتايج آشکارسازي تغییرات .در بخشهاي بعدي
جزئیات روش پیشنهادي بیشتر تشريح خواهد شد.
اين مقاله در پنج بخش سازماندهي شده است :بخش
اول مقدمه است که بیان شد؛ در بخش دوم ،جزئیات روش
پیشنهادي؛ بخش سوم ،منطقه موردمطالعه و
پیشپردازشها؛ بخش چهارم ،ارائه نتايج و پیادهسازي و
بخش پنجم ،نتیجهگیري آمده است.

 -2روش پیشنهادی

تلفیق روشهاي فاصله و شباهت مبنا بهمنظور آشکارسازي تغییرات ...

 -1-2فاز پیشبینی کننده
هدف از فاز پیشبیني کننده ،بارز کردن نواحي
تغییريافته از نواحي بدون تغییر است .اين کار با مقداردهي
مقادير باال به نواحي تغییريافته و مقداردهي مقادير کمتر
به نواحي بدون تغییر انجام ميشود .اين عملیات بر اساس
گروه  MBانجام ميشود .بهطورکلي ،الگوريتمهاي  MBبه
دو گروه عمده فاصله مبنا و شباهت مبنا تقسیم ميشوند
] .[22در روش پیشنهادي ،از ترکیب دو الگوريتم فاصله و
شباهت مبنا استفادهشده است .ترکیب اين دو گروه از
الگوريتمها داراي کاربردهاي متنوعي در پردازش دادههاي
فراطیفي است ] .[29بر اساس تحلیلهاي انجامشده،
ترکیب اين دو گروه از الگوريتمها باعث بهبود نتايج و
عملکرد آنها ميشود ] .[23]-[26در اين مقاله ،در گروه
فاصله مبنا از الگوريتم  6M-ZSAو در گروه شباهت مبنا از
الگوريتم  2SAMاستفادهشده است.
M-ZSA -1-1-2
تفاضلگیري9

از مهمترين الگوريتم فاصله مبنا ،روش
است .اين روش در دادههاي سنجشازدوري بهمنظور

آشکارسازي تغییرات مورداستفاده قرارگرفته است ] .[29از
مزاياي عمده اين روش ميتوان بهسادگي استفاده آن
(رابطه  )6و عدم تأثیرپذيري از جو اشاره نمود].[9
() 6

𝐾
𝐾
𝐾
𝑗𝐷𝑖,
𝑗= 𝑋𝑖,
𝑗(𝑡2 ) − 𝑋𝑖,
) (𝑡1

𝐾
𝐾
𝐾
𝑗 𝑋𝑖,و ) (𝑡2
در رابطه (𝑡1 ) ،6
𝑗 𝐷𝑖,به ترتیب
𝑗 𝑋𝑖,و
مقادير درجات خاکستري تصوير زمان اول و زمان دوم و
مقدار تفاضل در سطر  iو ستون  jدر باند  Kميباشند.
همچنین تفاضل تصوير در واحد پیکسل انجام ميشود.
الگوريتم  8ZSAروشي براي استاندارد کردن مجموعهاي از
مقادير مطابق رابطه  2است.

() 2

𝜇𝑥 −
)
𝛿

2

() 9

) )

𝑦

𝑦𝜇 𝐷𝑖,𝑗 −
𝑦𝛿

𝑠𝑑𝑛𝑎𝑏 𝑓𝑜 𝑟𝑒𝑏𝑚𝑢𝑁

(

∑

( 𝑑𝑒𝑧𝑖𝑙𝑎𝑚𝑟𝑜𝑛 = 𝐴𝑆𝑍_𝑀

𝑦=1

𝑦
𝑗 𝐷𝑖,پیکسل jام و iام از تصوير تفاضل در
در اين رابطه
باند yام و 𝑦𝜇 میانگین تصوير تفاضل و 𝑦𝛿 انحراف معیار
تصوير تفاضل در باند yام است.

 -2-1-2الگوریتم SAM

الگوريتم  SAMزيرمجموعهاي از روشهاي شباهت
مبنا است و زاويه طیفي بین بردار مرجع و بردار هدف را
اندازهگیري ميکند (شکل  .)2به علت مستقل بودن زاويه
طیفي از طول بردار ،اين الگوريتم نسبت به تابشهاي
متفاوت نور خورشید تغییرناپذير است ] .[24]-[26زاويه
طیفي بین دو بردار مطابق به رابطه  8تعريف ميشود.
()8

| 𝟐𝒙 |𝒙𝟏 .
( 𝟏𝑺𝑨𝑴𝜶 = 𝒄𝒐𝒔−
)
| 𝟐𝒙| |𝒙𝟏 |.

که در آن  𝑥1و  𝑥2به ترتیب ،بردار مرجع و بردار
هدف و  SAMαزاويه طیفي بین دو بردار است .براي
آشکارسازي تغییرات به کمک رابطه  ،8براي هر پیکسل از
دو تصوير زمان اول و زمان دوم محاسبه ميگردد.

( = 𝑒𝑟𝑜𝑐𝑠𝑍

در اين مقاله ،از نسخه جديدي از  ZSAتعريفشده
است (رابطه  .)9اين رابطه دو تفاوت کلي با رابطه اولیه آن
در ساختار دارد که اين تفاوتها شامل )6( :بهکارگیري
1 Modified Z-Score Analysis
2 Spectral Angle Mapper
3 Differencing
4 Z-Score Analysis
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توان دوم است ،که باعث ميشود اوالً ً ،مقادير منفي وجود
نداشته باشد و ثانیاً قابلیت جداييپذيري بین نواحي تغییر
و بدون تغییر افزايش مييابد )2( .اپراتور 𝑑𝑒𝑧𝑖𝑙𝑎𝑚𝑟𝑜𝑛 ،که
اساس کار اين اپراتور قرار دادن ورودي در بازه بین صفر و
يک است .اين اپراتور بر روي خروجي تصوير و بر اساس
يافتن کمینه و بیشینه اعمال ميگردد .جزئیات استفاده
اين رابطه در بخش  2-6-9تشريح شده است.

شکل -2زاويه طیفي بین دو بردار

مطابق شکل  2هر چه زاويه طیفي دو بردار بیشتر باشد،
نشاندهنده تغییرات بیشتر و عدم انطباق اين دو بردار است.

اس

در اين مقاله بر پايه سه الگوريتم  SAM ،M-ZSAو
تفاضلگیري يک روش جديد آشکارسازي تغییرات تصاوير
فراطیفي ارائهشده است .اخیراً نمونههاي مشابه اين
الگوريتم در طبقهبندي تصاوير فراطیفي مورداستفاده
قرارگرفته است .ازجمله اين روشها ميتوان با ادغام

1SID

با  SAMيا  2JMبا  SAMدر طبقهبندي تصاوير فراطیفي
اشاره نمود ] .[23]-[2.ترکیب روشهاي شباهت مبنا و
فاصله مبنا ،به دو دلیل انجام ميگیرد )6( :افزايش قابلیت
تفکیکپذيري نواحي تغییر از نواحي بدون تغییر)2( ،
کمتر کردن اثرات تابش نور خورشید .علت افزايش
تفکیکپذيري بدين منظور است که هرکدام از روشهاي
فاصله مبنا و شاهت مبنا رفتار خاصي را در مواجه با
تغییرات بین دو پیکسل دارند و براي نواحي تغییر داراي
مقادير باالتري از نواحي بدون تغییر ،باارزشهاي عددي
متفاوت ارائه ميدهد .اين نکته بسیار حائز اهمیت به دلیل
اين است که با ترکیب اين دو ،مقدار نواحي تغییر داراي
ارزش باالتري از هرکدام از روشهاي فاصله مبنا و شباهت
مبنا ميگردد .بهعبارتديگر ترکیب اين دو رابطه باعث،
نوعي وزن دهي به پیکسلهاي تغییر و بدون تغییر
ميگردد .بنابراين ترکیب اين دو باعث ميشود که
پسزمینه تصوير (اطالعات بدون تغییر) ،از پیشزمینه
تصوير (اطالعات تغییر) تفکیکپذيرتر شود .اين موضوع در
خروجي روش فوق در شکلهاي  1و 1قسمت نتايج
قابلمشاهده است.
از طرف ديگر ترکیب روشهاي شباهت و فاصله مبنا
باعث کمتر شدن اثرات اتمسفري درنتیجه خروجي
آشکارسازي تغییرات ميشود .متفاوت بودن اثرات تابش
نور خورشید يک چالش رايج در تحلیل دادههاي چند
زمانه است .البته روشهايي بهمنظور کم کردن اثرات اين
مشکل وجود دارد که ميتوان به نرمالیزهکردن داده در بازه
] [0,1اشاره کرد] .[25نرمالیزهکردن از مقادير کمینه و
بیشینه هر باند استفاده ميکند .اين در حالي است که به
علت قرارگیري مقادير نويز در کمینه و بیشینه باندها ،در
تصاوير در عمل جوابگو نخواهد بود .فرض کنید دو بردار
 aو  bراداريم ،اين دو بردار موازي هستند .زاويه بین اين
1 Spectral Information Divergence
2 Jeffries-Matusita

شکل -9نمايش امضاي طیفي چهار پیکسل مرجع ،هدف ،نويزي و
اتمسفري

اما در مواقعي هست که شیفت بین دو بردار طیفي از
تغییرات ناشي ميشود .در اين واقع زاويه طیفي بین دو
بردار اگرچه يک مقدار بزرگتر از صفر است ،اما در اين
وضعیت تغییرات حاصله ،با محاسبه زاويه طیفي بهخوبي
نمايان نميشود .براي روشنشدن اين موضوع دو بردار
هدف و مرجع واقع در شکل 9را در نظر بگیريد .اگر زاويه
طیفي اين دو بردار را محاسبه کنیم ،انتظار داريم که به
علت تغییرات ايجادشده يک مقدار بزرگي باشد ،اما چنین
نميشود .در چنین وضعیت الگوريتم  SAMاين شیفت
ايجادشده را ،نميتواند نمايان سازد .الگوريتم  ،M_ZSAبه
دلیل اينکه نظیر به نظیر هر بردار طیفي با بردار متناظر
آن را در نظر ميگیرد به اين نوع تغییرات کامالً حساسیت
دارد .بنابراين به دو بردار مرجع و هدف در شکل 9پاسخ با
ارزش عددي بااليي را ارائه ميدهد .در صورتي الگوريتم
 SAMنميتواند پاسخ نسبتاً بااليي را ارائه دهد.
وجود نويز در تصاوير فراطیفي اجتنابناپذير است .اين
موضوع باعث ايجاد يکسري هشدارهاي اشتباه در تحلیل
داده فراطیفي ايجاد ميکند .دو بردار طیفي نويزي و
مرجع را در شکل 9در نظر بگیرد .الگوريتم  SAMبه اين
تغییرات ايجادشده تحت تأثیر نويز ،مقدار عددي باالتر از
 M_ZSAارائه ميدهد .با توجه به تفسیر و تحلیل
انجامشده روي بردارهاي طیفي ،ايجاب ميکند روشي
ترکیبي مبتني بر فاصله و شباهت ارائه شود که بتواند
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 -3-1-2ادغام  SAMو M-ZSA

دو بردار طبق رابطه ( )8برابر صفر است .از طرفي ،فرض
کنید که تغییرات جوي بین دو بردار طیفي ،بهصورت
خطي است .اين دو بردار طیفي (تحت تأثیر جو و مرجع)
مطابق شکل  9است .اگر زاويه بین اين دو بردار را با رابطه
( )8محاسبه کنیم برابر صفر خواهد شد .اين موضوع بر
عدم تأثیرپذيري اثرات جوي داللت دارد.

تلفیق روشهاي فاصله و شباهت مبنا بهمنظور آشکارسازي تغییرات ...

مشکالت ذکرشده را مرتفع يا کمینه نمايد .براي اين
منظور ،در اين مقاله روش ترکیبي ارائه شده است که از
سويي کمترين تأثیرپذيري از اثرات جوي و نويزي را
داشته باشد و از سوي ديگر قابلیت جداسازي بهتر زمینه
از پسزمینه را داشته باشد .روش پیشنهادشده
 ،𝑆𝐴𝑀𝑍𝐼𝐷𝑇𝑎𝑛 6مطابق رابطه  1است.
() 1

) )𝐾𝐷(𝐴𝑆𝑍_𝑀( × ))𝑀𝐴𝑆(𝑆𝐴𝑀𝑍𝐼𝐷𝑇𝑎𝑛 = 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑑(tan

بهمنظور يکسان کردن اثرات و داشتن وزن يکسان دو
الگوريتم شباهت و فاصله مبنا ،هر دو خروجي تصويري،
اين روشها قبل از ادغام توسط اپراتور 𝑑𝑧𝑖𝑙𝑎𝑚𝑟𝑜𝑛 در بازه
] [0,1نرمالیزه ميشود .به دلیل عملکرد بهتر اپراتور ضرب
از اپراتور ،در پژوهش حاضر از اپراتور ضرب استفاده شده
است .نمود اين مسئله در بهتر جدا شدن پسزمینه از
پیشزمینه در فرآيند آشکارساي تغییرات نمايان ميشود.
مطابق رابطه  ،1روش پیشنهادي داراي اپراتور تانژانت
( )tanاست .مهمترين علت استفاده از اين اپراتور بجاي
استفاده از اپراتورهاي ديگري مثل سینوس( )sinاين است
که :الف) ميدانیم که کسینوس صفر درجه 6 ،و کسینوس
 35درجه ،صفر است .اين نکته باعث ميشود ،در تصوير
نواحي تغییر مقادير کوچکتر و نواحي بدون تغییر بزرگ
شود .اين امر موجب عدم همخواني اين الگوريتم با
الگوريتم ( M_ZSAنواحي تغییر داراي مقادير عددي
بااليي در اين عملگر دارد) ميشود ،زيرا دو اپراتور نسبت
به نواحي تغییر و غیر تغییر رفتارهاي کامال" متفاوتي
دارند .بنابراين بهمنظور يکسانسازي رفتار دو الگوريتم ،از
اپراتور تانژانت استفاده نموديم .ب) مطابق رابطه تانژانت،
که بر اساس نسبت دو اپراتور سینوس به کسینوس است،
استفاده از تانژانت بجاي سینوس ،باعث افزايش حساسیت
و جامعیت موضوع ميشود.

 -1-2-2الگوریتم اتسو
الگوريتم اتسو يکي از الگوريتمهاي حدآستانه مبنا بر
پايه خوشهبندي خودکار تصوير است .اين روش حدآستانه
را طوري انتخاب ميکند ،که واريانس درون کالسي
کمترين مقدار را داشته باشد .واريانس درون کالسي از
مجموع واريانس و وزنهاي هر يک از خوشهها مطابق
رابطه  1به دست ميآيد ].[92]،[95
2
)𝑡( (𝑡) = 𝑞1 (𝑡)𝜎12 (𝑡) + 𝑞2 (𝑡)𝜎22
𝑛𝑖𝜎𝑤𝑖𝑡ℎ

()1

که )𝑡(  𝜎12واريانس و )𝑡(  𝑞1وزن هرکدام از خوشههاست.
𝐼

() .

)𝑖(𝑃 ∑ = )𝑡( 𝑞1
𝑖=𝑡+1

)𝑖(𝑃𝑖
)𝑡( 𝑞1

() 9

𝐼

∑ = )𝑡( 𝜇1
𝑖=𝑡+1

که در آن )𝑖(𝑃 احتمال تعلق کالس و مقادير وزن
بهصورت رابطه 3محاسبه ميگردد.
)𝑖(𝑃
)𝑡( 𝑞1

() 3

𝑡

𝜎12 (𝑡) = ∑[(𝑖 − 𝜇1 (𝑡)]²
𝑖=1

نهايتاً واريانس درون کالسي بهصورت رابطه  65است.
()65

2
2
𝑛𝑖(𝑡) = 𝜎 2 − 𝜎𝑊𝑖𝑡ℎ
)𝑡(
𝑛𝑒𝑒𝑤𝑡𝑒𝐵𝜎

بهصورت کلي الگوريتم اتسو براي انتخاب حدآستانه،
مراحل زير را انجام ميدهد:
 )6محاسبه هیستوگرام و احتماالت.
 )2محاسبه مقدار اولیه میانگین و وزنها.
 )9جابجايي مقدار حدآستانه به همه احتماالت ممکن.
 )8بهروزرساني میانگین و وزن.
 )1محاسبه واريانس درون کالسي.
 )1يافتن حدآستانه با بیشترين واريانس ممکن.

 -2-2فاز آشکارساز
هدف از اجراي فاز آشکارساز ،مشخص نمودن ماهیت
هر پیکسل در فضاي دودويي است .اين کار توسط
الگوريتم اتسو بهصورت سلسله مراتبي انجام ميگیرد.

1 Spectral Angle Mapper Z-Score Analysis Image Differencing
Tangent Based
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شکل  -8نحوه استخراج تغییرات بهصورت سلسله مراتبي

اس

𝑖=1

در بخش قبل نحوهي انتخاب حدآستانه توسط
الگوريتم اتسو را تشريح کرديم .همانطور مشخص است
الگوريتم اتسو بر اساس بیشینه کردن واريانس درون
کالسي ،حدآستانه را انتخاب ميکند .در آشکارسازي
تغییرات يک سري از نواحي تغییر ،داراي مقادير بااليي
نسبت به ساير کالسهاي تغییر در فاز پیشبیني کننده
ميباشند؛ الگوريتم اتسو ،فقط قابلیت شناسايي نواحي
مذکور ـ بهعنوان نواحي تغییر ـ را دارد و اين در حالي
است که يکسري از کالسهاي نواحي تغییر مطابق شکل
 ،1بهاشتباه وارد کالس بدون تغییر ميشوند .اين امر
موجب کاهش دقت و از دست دادن پیکسلهاي تغییر
ميگردد .بهمنظور افزايش کارايي الگوريتم اتسو يک روش
سلسله مراتبي در اين مقاله مطابق شکل  8ارائهشده است
که بهصورت تکراري نواحي تغییر را از نواحي بدون تغییر
استخراج ميکند.
 -3-2-2معیار توقف
با توجه به ساختار الگوريتم ،نیاز به تعیین تکرار بهینه
داريم (تکراري که داراي بیشترين محتواي اطالعات تغییر
و در پي آن بیشترين دقت ممکنه را داشته باشد) .براي
اين منظور گامهايي در اين مقاله طراحيشده و شامل:
 )6بهکارگیري الگوريتم اتسو.
 )2محاسبه شاخص آماري بر روي نواحي بدون تغییر.
 )9بررسي معیار توقف :بلي ،برو به گام  1و خیر ،تکرار
گامهاي  6تا .8
 )8بهروزرساني داده به کمک رابطه .68
 )1محاسبه ماتريس همبستگي و کوواريانس با استفاده
از روابط  66تا  69و انتخاب تکرار بهینه.
 )1استخراج نقشه نهايي متناظر تکرار بهینه.
شاخصهاي مورداستفاده براي تعیین تکرار بهینه
نواحي بدون تغییر عبارت است از 2MRMS ،6MAE :و
 Entropyکه در روابط  66تا  69آمده است.
𝑛

()66

𝑖𝑝 𝑝𝑖 log 2

∑ 𝐸𝑛𝑡𝑟𝑜𝑝𝑦 = −

𝑖=1

1 Mean Absolute Error
2 Mean Root Mean Square

𝑛

()69

1
𝑀𝐴𝐸 = √ ∑ 𝑒𝑖 2
𝑛
𝑖=1

شرط توقف سلسلهمراتب ميتواند معیارهاي متفاوتي
باشد .در اين پژوهش از دو معیار که  )6تعداد پیکسلهاي
بدون تغییر باقيمانده )2 ،عدم تفکیکپذيري بین دو
ناحیه توسط الگوريتم اتسو ،استفاده شده است .در اين
حالت تمامي ناحیهاي که در ابتدا بهصورت «بدون تغییر»
در نظر گرفته شد بود ،به دو ناحیه تغییر و بدون تغییر
تبديل خواهند شد .بهمنظور مشخص نمودن مرحله و گام
بهینه ،ماتريس کوواريانس و ماتريس همبستگي با استفاده
از روابط  66الي  69محاسبه ميشود .استفاده از ماتريس
واريانس کوواريانس در بسیاري از تحلیلهاي سنجش-
ازدوري مورداستفاده قرار ميگیرد .يکي از کاربردهاي
متداول ماتريسهاي واريانس کوواريانس و ماتريس
همبستگي ،تخمین تعداد عناصر پاياني اشیاء در تصاوير
فراطیفي است] .[98]،[99پژوهش حاضر ،از اين ايده
بهمنظور تخمین تعداد گامهاي بهینه استفاده نموده است.
براي اين منظور پس از محاسبهي ماتريس همبستگي و
ماتريس کوواريانس مقدار اين دو ،از هم کم شده و اولین
نقطهاي که تغییر عالمت ميدهد بهعنوان مرحله بهینه
انتخاب ميشود .علت اين تغییر عالمت اين مرحله داراي
باالترين دقت نقشه تغییر خواهد بود.
بهمنظور افزايش تفکیکپذيري و کاهش هشدارهاي
اشتباه دو پارامتر تنظیم قبل از اجراي تکرارهاي بعدي
الگوريتم اتسو پیشنهاد نموديم (رابطه .)68مقادير
پارامترهاي تنظیم معموالً بهصورت تجربي به دست ميآيند.
()68

)𝑖∗𝛽𝑁𝑒𝑤_𝑆𝐴𝑀𝑍𝐼𝐷𝑇𝑎𝑛 = (𝑆𝐴𝑀𝑍𝐼𝐷𝑇𝑎𝑛 )(𝛼+

که در آن 𝛽 و 𝛼 پارامترهاي تنظیم و 𝑖 تکرار مرحله
است .مقدار پارامتر تنظیم 𝛼 عددي صحیح بزرگتر از صفر
و مقدار 𝛽 عددي بین ( )0,1است .مقادير پارامترها را بر
اساس انجام يکسري از آزمايشها بهصورت تجربي تعريف
نموديم و بهکارگیري دو پارامتر تنظیم 𝛽 و 𝛼 جزء نوآوري
نگارندگان است .استفاده از مقادير باالي پارامترهاي تنظیم
باعث همگرايي در تکرارهاي باالتر ميشود؛ بنابراين پیشنهاد
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 -2-2-2اتسو سلسله مراتبی

()62

𝑛

1
| 𝑖𝑒|∑ = 𝑆𝑀𝑅𝑀
𝑛

تلفیق روشهاي فاصله و شباهت مبنا بهمنظور آشکارسازي تغییرات ...

ميگردد که براي مناطقي که میزان تغییرات کمتر است از
مقادير باالي پارامترهاي تنظیم استفاده گردد.

 -3منطقه مطالعاتی و مجموعه داده
بهمنظور ارزيابي کارايي عملکرد روش پیشنهادي ،اين
الگوريتم را بروي يک مجموعه از تصاوير دو زمانهي
فراطیفي سنجندهي هايپريون پیادهسازي شده است.

 -1-3داده فراطیفی
سنجندهي هايپريون ،بروي روي ماهواره  EO-1قرار
دارد و از نوع فضابرد است .اين سنجنده در  282باند
طیفي در طولموج  5/8تا  2/1میکرومتر بهصورت پیوسته
داده اخذ ميکند .اين سنجنده داراي توان جداسازي
مکاني  95متر و توان جداسازي طیفي  65نانومتر و داراي
پوششي به عرض  ./1کیلومتر است .در اين مطالعه از
تصاوير اين سنجنده استفادهشده است.

کشاورزي ،ساختمان ،آب ،درخت و جاده بین مزارع است.
عمده اين تغییرات مربوط به زمینهاي کشاورزي و
رودخانه است .اين داده بهعنوان داده مرجع در بسیاري از
تحلیلهاي آشکارسازي تغییرات مورداستفاده قرارگرفته
است].[6.]،[61

 -2-2-3داده دوم
داده دوم نیز مربوط به مزارع کشاورزي است .اين
دادهها به فاصله زماني سه سال از مزارع هرمیستن 2واقع
در آمريکا توسط سنجنده هايپريون اخذشده است .اين
داده در تاريخهاي  6999/52/5.و  6991/52/59اخذشده
و ابعاد آن  959×286پیکسل هست (شکل -1ب) .اين
داده داراي پنج کالس عمده شامل :زمینهاي کشاورزي
زير کشت ،زمین باير ،زمین آبیاري شده ،ساختمان،
رودخانه است .عمده اين تغییرات کاربري زمینهاي
کشاورزي ،ساختمانها و قسمتي از رودخانه است.

 -2-3منطقه مطالعاتی
اين بخش به معرفي داده مورداستفاده در اين پژوهش
ميپردازد .در اين تحقیق بهمنظور ارزيابي روش پیشنهادي
از دو داده فراطیفي استفاده گرديد(شکل  .)1اين دادهها،
بهعنوان داده مرجع در چندين پژوهش معتبر علمي
مورداستفاده گرديده است] .[6.]،[61اين امر باعث تسهیل
در فرآيند تهیه در واقعیت زمیني ميشود .بهطوريکه
واقعیت زمیني از طريق مقاالت مربوط استخراج گرديد و
عالوه بر آن بهمنظور افزايش صحت واقعیت زمیني از
تصاوير با قدرت تفکیک مکاني باال ازجمله :داده
پانکروماتیک سنجنده  ALIو تصاوير Google Earth
استفاده شده است.

الف

 -1-2-3داده اول
ب

دادهي اول مورداستفاده در اين پژوهش ،مربوط به
مزارع کشاورزي اطراف شهر جیانگسو 6واقع در چین است.
اين داده در تاريخهاي  6991/52/62و 6991/59/21
اخذشده و ابعاد آن  685×825پیکسل است (شکل -1
الف) .اين داده داراي پنج کالس عمده شامل :زمینهاي

شکل -1الف) نمايش ترکیب رنگي کاذب داده فراطیفي اول اخذشده
در سالهاي  6991و  6991در شهر جیانگسو-چین به همراه واقعیت
زمیني ب) نمايش ترکیب رنگي کاذب داده فراطیفي دوم اخذشده در
سالهاي  6999و 6991در شهر هرمیستن-آمريکا به همراه واقعیت
زمیني

1 Jiangsu

2 Hermiston
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 -1-4پیشپردازش داده
يکي از مراحل مهم آشکارسازي تغییرات ،پیشپردازش
است .بهطورکلي پیشپردازش تصاوير فراطیفي ،در دو
حیطهي طیفي و مکاني انجام ميشود .پیشپردازشهاي
طیفي در اين تصاوير مربوط به مقادير درجهي خاکستري
است .اين پیشپردازشها شامل حذف مقادير بدون داده
(به علت جذب آب) که با بررسي بصري داده در محیط
نرمافزار بهصورت دستي انجام گرفت ،شیفت يک پیکسل
که از محدوده  ،حذف خطوط نوار شدگي ،تصحیح اثر
انحناي طیفي با ماژول  ،Cross Track Illumantionحذف
نويز ،تصحیح راديومتريکي و تصحیح اتمسفري با مدل
 FLAASHاست].[21
پیشپردازش مکاني قرار دادن پیکسلها در موقعیت
صحیح که به دو صورت نسبي و مطلق انجام ميشود .در
اين مقاله هر دو داده فراطیفي چندزمانه بهصورت نسبي،
ثبت هندسي شدهاند .اين کار با پیدا کردن  81نقاط
متناظر در دو تصوير ،براي داده اول و  1.نقاط متناظر
براي داده دوم بهصورت دستي انجام ميشود .زمین مرجع
کردن دو تصوير با تابع چندجملهاي از درجه دوم انجام
شده است .باز نمونهبرداري آن با روش  Bilinearانجام
شده است .میزان  RMSEثبت هندسي روي نقاط کنترل
حدود 5/8پیکسل براي دو داده است .تمامي پیش-
پردازشها در محیط نرمافزار  Envi5.3و در محیط
برنامهنويسي نرمافزار متلب انجامگرفته است.

 -2-4پیادهسازی روش پیشنهادی
روش پیشنهادي پس از انجام پیشپردازشها بر روي
تصوير چند زمانهي فراطیفي پیادهسازي شده و نتايج آن با

اس

اين بخش به تشريح نتايج بهدستآمده از روش
پیشنهادي ميپردازد .قبل از بهکارگیري الگوريتم
پیشنهادي ،پیشپردازش بر روي دادهها الزم است ،در
بخشهاي بعدي جزئیات پیشپردازشها آمده است.
همچنین بهمنظور بررسي کارايي روش پیشنهادي ،نتايج
بهدستآمده را با ساير روش رايج در آشکارسازي تغییرات
تصاوير فراطیفي مقايسه شده است.

جدول -6مقادير شاخصهاي آماري داده اول براي انتخاب تکرار بهینه
مرحله تکرار

MAE

MRMS

Entropy

اول

0.0049

0.0067

1.8631

دوم

0.0045

0.0056

1.7117

سوم

0.0042

0.0050

1.5911

چهارم

0.0039

0.0046

1.4669

پنجم

0.0036

0.0042

1.3115

پس از محاسبه اين شاخصها ،تفاضل ماتريس
کوواريانس و ماتريس همبستگي محاسبه گرديد .ابعاد
ماتريس با تعداد تکرارها در هر يک از دادهها در ارتباط
است .بنابراين چون براي داده اول  1تکرار داشتیم ،ابعاد
ماتريس تشکیلشده  1×1است .اعضاي اين ماتريس،
مفهوم فیزيکي خاصي ندارد اما کلیات آن نشاندهنده
تکرار بهینه الگوريتم اتسو را بیان ميکند .اين ابعاد براي
داده دوم که  61تکرار داشته است 61×61 ،است.
در قسمتهاي قبل به ضعف الگوريتم اتسو و هدف از
اجراي الگوريتم اتسو بهصورت سلسله مراتبي اشاره شد.
براي درک بهتر اين موضوع روش پیشنهادي را بدون
فرآيند تکرار براي داده اول پیاده سازي نموديم .شکل 1
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 -4پیادهسازی و ارزیابی

ديگر روشهاي معمول آشکارسازي تغییرات مقايسه شده
است .همچنین نتايج بهصورت کمي و کیفي با استفاده از
واقعیت زمیني مورد بررسي قرارگرفته است .براي تحلیل
کمي از دو شاخص متداول در آشکارسازي تغییرات شامل
دقت کلي و شاخص کاپا استفادهشده است.
پس از انجام فاز پیشبیني کننده ،مقادير پارامترهاي
تنظیمي بر اساس روشهاي تجربي با انجام يکسري از
آزمايشها بهدستآمده است .نحوه به دست آوردن اين
پارامترها بدينصورت است که ،ابتدا براي هرکدام يک بازه
تعريف ميشود .به ازاي هر بازه پارامتر  βنتايج ماتريس
(تفاضل ماتريس همبستگي با ماتريس واريانس
کوواريانس) بررسي ميگردد .در اين تحقیق ،پارامتر  αدر
بازه ( )0,1و پارامتر  βدر بازه ] [0,4تعريفشده است.
هرکدام از اين پارامترها از مقدار پارامتر براي داده چین،
 αبرابر با  9و مقدار  βبرابر با  5/813و همچنین براي
داده آمريکا برابر  αبرابر با  5و مقدار  βبرابر با  5/813در
نظر گرفته شد .سپس براي هر تکرار مقادير هرکدام از
شاخصهاي مورداستفاده بهمنظور مشخص نمودن مرحله
بهینه محاسبه گرديد .اين شاخصها شامل MRMS ،MAE
و  Entropyاست و مقادير در جدول 6آمده است.

تلفیق روشهاي فاصله و شباهت مبنا بهمنظور آشکارسازي تغییرات ...

پیکسلهايي را نمايش ميدهد که توسط الگوريتم اتسو
کشف نشده و به اشتباه وارد کالس بدون تغییر شده است.
يکي از قابلیتهاي روش پیشنهادي ،پتانسیل يافتن چنین
پیکسلها ،در طي فرآيند سلسله مراتبي است.

افزايش تعداد مراحل بعد از يک مرحله خاصي ،نرخ
شناسايي به حد اشباع رسیده و باعث افزايش نرخ
خروجيهاي الگوريتم
هشدارهاي اشتباه ميشود.
پیشنهادي را مورد ارزيابي قرارداديم .مطابق شکل  9و
جدول  2خروجي روش پیشنهادي براي داده اول که در
آن تکرار دوم داراي باالترين دقت کاپا و شاخص دقت کلي
نتیجه نسبت به ساير تکرارها است.

ب) تغییرات شناسايي نشده
الف) واقعیت زمیني
شکل -1تغییرات کشف نشده توسط الگوريتم اتسو

بهمنظور نشان دادن و اثبات کارايي ترکیب شدن
روشهاي شباهت و فاصله مبنا شکل  .را در نظر بگیريد.
اين شکل خروجي دو شکل شباهت و فاصله مبنا با
بهکارگیري الگوريتم اتسو بهمنظور انتخاب حد آستانه ،قبل
از ترکیب شدن آنها را نشان ميدهد .در اين شکل
بهخوبي نمايان است که قبل از ترکیب شدن هرکدام از
اين روشها کارايي خوبي براي آشکارسازي ارائه نميدهند.
بهطوريکه تعداد پیکسلهاي زيادي وجود دارد که توسط
الگوريتم  M-ZSAکشف نشده است .همچنین تعداد
پیکسلهاي زيادي توسط الگوريتم  SAMبه اشتباه
شناختهشده است.

ج) واقعیت زمیني
ب) SAM
الف) M_ZSA
شکل -.خروجي روشهاي فاصله مبنا و شباهت مبنا

شکل 9خروجي روش پیشنهادي را در تکرارهاي
متفاوت نشان ميدهد .شکل -9الف تکرار اول را نشان
ميدهد که برخي از پیکسلهاي تغییر شناسايي نشده
است .در ادامه در تکرار دوم ،حداکثر تغییرات
شناساييشده است .شکل -9ج ،د ،هـ نشان ميدهد که با
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(الف) تکرار اول

(ب) تکرار دوم

(ج) تکرار سوم

(د) تکرار چهارم

(ه) تکرار پنجم

(و) واقعیت زمیني

شکل -9خروجي روش پیشنهادي در تکرارهاي متفاوت داده اول

با توجه به خروجيهاي بهدستآمده از روش
پیشنهادي ،استفاده از پارامترهاي تنظیم باعث بهبود دقت
شده است .بهطوريکه در تکرار اول به دقتي باالي
 %3..91دستيافتیم که از دقت الگوريتم اتسو مرجع
( )%31.11باالتر است .در تکرارهاي بعد اين دقت ارتقا
يافته بهطوريکه به باالترين مقدار خود يعني %39.89
رسیده و پس از همگرا شدن يعني در تکرارهاي بعدي،
دقت بهتدريج کاهش مييابد.
بهمنظور تحلیل دقیقتر روش پیشنهادي ،نرخ هشدارهاي
اشتباه را براي روش پیشنهادي در تکرارهاي متفاوت
موردبررسي قرارداديم .جدول 2نشاندهنده نرخ هشدارهاي
اشتباه براي روش پیشنهادي در داده اول در تکرارهاي
متفاوت است .تکرار دوم کمترين هشدارهاي اشتباه را دارد.

6

5.383

3..91

2.69

2

569.0

99649

1601

9

5.385

3..9.

2.12

8

5.358

31...

8.22

همچنین نتايج حاصل از تکرارهاي متفاوت ،براي داده
دوم در جدول  9ارائه گرديد .مطابق اين جدول تکرار سوم
داراي ،باالترين دقت و کمترين نرخ هشدارهاي اشتباه است.
جدول -9تحلیل دقت در تکرارهاي متفاوت الگوريتم پیشنهادي براي داده دوم
تکرار

شاخص کاپا

دقت کلي ()%

نرخ هشدار اشتباه ()%

6

5..892

36.15

9.15

2

5..892

39.91

1.61

9

569853

90612

4699

8

5..585

93.69

66.92

1

5.1352

9..69

62.9.

پس از تحلیل بصري روش پیشنهادي ،الزم است ساير
روشهاي متداول آشکارسازي تغییرات تصاوير فراطیفي
بهصورت بصري و کمي مقايسه و ارزيابي شوند .اين روشها
شامل] 2DCB-FCM ،6SCD [17و ] C2VA [31و اتسو با
𝑛𝑎𝑇𝐷𝐼𝑍𝑀𝐴𝑆 است SCD .يک روش آشکارسازي تغییرات
مبتني بر تشکیل زير فضاي پسزمینه استDCB-FCM .
يک روش نظارتنشده آشکارسازي تغییرات که از رويهم
گذاشتن تصاوير مبتني بر شناسايي هدفها است .براي اين
روش تعداد خوشهها را برابر با دو و تعداد تکرارها را برابر
 655در نظر گرفتیم .مقادير حدآستانه روش SCDبا
الگوريتم اتسو بهصورت نظارت نشده تعیین ميگردد.
 C2VAيک روش بدون نظارت آشکارسازي تغییرات که
مبتني بر الگوريتم تحلیل بردار تغییر و انتخاب حدآستانه بر
اساس تئوري بیشینهسازي امید رياضي است .همچنین
مقدار اولیه پارامتر تنظیم اين روش برابر  5.9براي داده اول
و  5.93براي داده دوم در نظر گرفته شده است .با پیاده-
سازي اين روشها و روش پیشنهادي نتايج حاصله در
جدول  8و شکل  3ارائه گرديد .جدول  8دقت کلي،
شاخص کاپا و نرخ هشدارهاي اشتباه را براي ساير روشها و
روش پیشنهادي براي دو داده فراطیفي ارائه ميدهد.
همانطور که مشخص است ،تقريباً همه روشها براي داده
اول دقت بااليي دارند ،اما براي داده دوم دقت نسبتاً پايیني

اس

تکرار

شاخص کاپا

دقت کلي ()%

نرخ هشدار اشتباه ()%

جدول -8تحلیل دقت ساير روشها و روش پیشنهادي
روش
SSBOtsu
DCBFCM
OtsuSAMZID
C2VA

1 Subspace-based Change Detection
2 Direect Classification Based Fuzzy C-Means

روش
پیشنهادي

داده

دقت کلي ()%

شاخص
کاپا

نرخ هشدار
اشتباه ()%

اول

3..6.9

5.399

2.999

دوم

...911

5.8559

22.681

اول

99.891

5..11

66.161

دوم

98.336

5.1.9

61.556

اول

31.118

5.9311

8.981

دوم

91.122

5.1196

69.99

اول

.1.129

5.9693

29.8.6

دوم

98.1.1

5.8693

61.82

اول

996499

569.05

1601

دوم

906120

569853

469
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جدول -2تحلیل دقت در تکرارهاي متفاوت الگوريتم پیشنهادي براي داده اول

برخوردار هستند .اين به ذات داده بر ميگردد که در
محیطهاي پیچیده با کاربري زياد ،اين روشها کارايي خوبي
ندارند .اما روش پیشنهادي از اين موضوع چندان متأثر
نیست چراکه براي داده دوم اگرچه دقت کاهشيافته ،ولي
کاهش دقت بهطور محسوسي بوده است .همچنین کارايي
رويه تکراري پیشنهادي در داده دوم ،نمود بااليي پیدا کرده
است ،زيرا که دقت در حالت بدون تکرار ()Otsu-SAMZID
براي داده دوم  %91است ،اما با تکرار نمودن اين دقت
افزايشيافته بهطوريکه دقت باالي  %31براي داده دوم
رسیديم .اين امر نشان ميدهد که براي دادههاي با تعداد
کالس کاربري زياد ،اين روش کارايي بااليي دارد.
پس از مقايسه کمي روش پیشنهادي با ساير روشها،
بهصورت کیفي هم موردبررسي قرارگرفته است .با توجه به
نتايج ارائهشده در شکل  3براي دو داده فراطیفي ،بیشتر
روشها تمامي تغییرات را استخراج نموده است؛ اما تفاوت
روشها براي داده اول ،بیشتر در تشخیصهاي تغییرات کشف
نشده است ،که در شکل  3بهخوبي نمايان است .براي داده
دوم ،بیشتر روشهاي متداول داراي نرخ هشدارهاي اشتباه
بااليي هستند .دو روش  C2VAو  Otsu-SAMZIDداراي نرخ
کم هشدارهاي اشتباه است ولي هنوز تغییرات کشف نشدهي
زيادي دارد ،اما روش پیشنهادي در هردوي داده عملکرد
خوبي داشته است .همچنین برپايه نتايج ارائه شده شکل  3از
لحاظ بصري ،روش  DCB-FCMاگرچه داراي عملکردي
نسبتاً خوبي نسبت به ساير روشهاي مورد مقايسه داشته
است .اما هنوز يکسري از نواحي تغییر ،بهصورت کشف نشده
وجود دارد .اين موضوع بیشتر در داده دوم نمايان است،
درحاليکه روش پیشنهادي داراي عملکردي بهتر بوده و
بیشتر تغییرات در دو داده شناسايي شده است.

تلفیق روشهاي فاصله و شباهت مبنا بهمنظور آشکارسازي تغییرات ...

بر اساس تحلیلهاي انجام شده در شکل  3و جدول،8
روش پیشنهادي نسبت به انواع تغییرات داراي عملکردي

بهتر داشته است .اين موضوع کارا بودن روش پیشنهادي را
بیان ميکند.

(الف) Otsu-SAMZID

(ب) SSB -Otsu

(ج) DCC-FCM

(د) C2VA

(ه) روش پیشنهادي

(و) واقعیت زمیني

شکل -3مقايسه روش پیشنهادي با ساير روشهاي آشکارسازي تغییرات ،شکل اول همه قسمتها مربوط به داده اول و قسمت دوم مربوط به داده دوم است

بهطورکلي بر اساس تحلیلهاي انجامشده ميتوان
گفت که اوالً روش پیشنهادي توانمندي باالي استفاده از
تصاوير فراطیفي در شناسايي تغییرات را تصديق ميکند،
ثانیاً قابلیت شناسايي روش پیشنهادي در مقايسه به ساير
روشهاي متداول را مورد تائید قرار ميدهد.

 -4نتیجهگیری
در اين مقاله يک روش نوين آشکارسازي تغییرات بر
پايه روشهاي تناظر مبنا و الگوريتم اتسو ارائه شد .روش
پیشنهادي بر روي دو مجموعه فراطیفي مورد آزمايش و
ارزيابي قرار گرفت .نتايج حاصله بهصورت بصري و کمي
مورد ارزيابي قرار گرفت .با توجه به چالشهاي موجود در
آشکارسازي تغییرات کاربري اراضي با استفاده از تصاوير
فراطیفي ،روش پیشنهادي سعي ميکند که اين چالشها را
حذف يا به حداقل برساند .استفاده از روشهاي ترکیبي
شباهت و فاصله مبنا باعث افزايش کارايي در آشکارسازي
تغییرات ميشود .بهطورکلي بر پايه تحلیلهاي انجامشده
رويداده فراطیفي دو زمانه روش پیشنهادي نتايج زير را
حاصل ميکند )6 .تصاوير فراطیفي داراي پتانسیل بااليي در
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آشکارسازي تغییرات کاربري اراضي هستند ،بهطوريکه
بیشتر روشها در دو مجموعه داده داراي دقت موازي باالي
 %95بودند )2 .ترکیب روشهاي فاصله و شباهت مبنا
ميتواند بهعنوان يک پیشبیني کننده تغییرات باعث بهبود
نتايج آشکارسازي تغییرات شود )9 .بیشتر روشهاي
آشکارسازي تغییرات بکار گرفته شده در اين پژوهش،
نسبت به نوع داده حساسیت داشتند و نتايج حاصله در برابر
دادههاي متغیر بوده است .درحاليکه اين مسئله در برابر
روش پیشنهادي کمتر ديده شده ،بهطوريکه در دو
مجموعه داده داراي دقت موازي باالي  %31داشته است.
اين موضوع کارا بودن روش پیشنهادي در برابر انواع
تغییرات کاربري را نشان ميدهد )8 .روش پیشنهادي داراي
نرخ شناسايي تغییرات باال و نرخ هشدارهاي کم نسبت به
ساير روشها است ،که نتايج بصري و کمي انجام شده در
اين پژوهش اثبات اين موضوع است )1 .روش پیشنهادي
عالوه بر سادگي در پیادهسازي داراي بار محاسباتي کمتر،
نسبت به ساير روشهاي متداول آشکارسازي تغییرات است.
همچنین يکي از خصوصیات روش پیشنهادي ،بدون نظارت
بودن آن است.

اس
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