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چکیده
پوشش زمین و تغییرات آن از چنان اهمیتي در زندگي ما برخوردار است که ساالنه هزينه سنگیني صرف بررسي و مديريت آن مي-
شود .از اينرو ،انواع روشهاي مؤثر در اين زمینه همواره موردتوجه محققین بوده است .روشهاي مبتني بر سنجشازدور با توجه به
قابلیتهاي بیشمار آنها ،با اقبال خوبي در سالهاي اخیر مواجه شدهاند .در اين میان الگوريتمهاي طبقهبندي بهعنوان يکي از اساسيترين
ابزارها در آنالیز تصاوير سنجشازدوري به شمار ميآيند .تصاوير رادار با روزنه مجازي 1نیز با توجه به دادههاي غني و قابلیت اخذ داده در
روز و شب و در شرايط مختلف آب و هوايي ،پتانسیل بااليي در مطالعه و بررسي پوشش زمیني دارند .پیشرفتهاي اخیر سنجندههاي رادار
با روزنه مجازي در اخذ داده با قدرت تفکیک مکاني بسیار باال و به صورت تمام پالريمتري ،عالوه بر ايجاد امکان مطالعه دقیق پوشش
زمیني ،استفاده از الگوريتمهاي قدرتمند جهت پردازش آنها را اجتنابناپذير و الزم کرده است .در اين مقاله از مدل  2BOVWبا رويکردي
جديد ،بهمنظور طبقهبندي تصوير تمام پالريمتري رادار با روزنه مجازي استفاده شده است و نتايج حاصل ازنظر کمي و کیفي با نتیجه
حاصل از طبقهبندي تصوير مورد نظر با استفاده از الگوريتمهاي ماشین بردار پشتیبان ،3شبکه عصبي مصنوعي 4و ويشارت ،5مقايسه شده
است .تصوير مورد مطالعه تصوير اخذ شده توسط سنجنده رادارست 2از منطقه سانفرانسیسکو ميباشد که در باند  Cو به صورت تمام
پالريمتري اخذ شده است .دقت کلي  %90.1بهدستآمده از طبقهبندي تصوير مورد نظر ،نشانگر پتانسیل باالي اين مدل در طبقهبندي
تصاوير رادار با روزنه مجازي ميباشد .همچنین عدم تأثیر اسپکل در نتايج نهايي روش پیشنهاد شده ،ديگر مزيت اين روش به شمار مي-
آيد.

واژگان



کلیدی :تصاوير رادار با روزنه مجازي ،طبقهبنديSVM ،Bag of Visual Words ،
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طبقهبندی تصاویر پالریمتری رادار با روزنه مجازی با استفاده از الگوریتم

مقاله پژوهشي  -طبقه بندي تصاوير پالريمتري رادار با روزنه مجازي با استفاده از الگوريتم ...

 -1مقدمه
پوشش زمین و تغییرات آن جزو مهمترين فاکتورهاي
تأثیرگذار در اکوسیستم ميباشند [ ]1که تأثیر مستقیم بر
محیطزيست ،اقتصاد جامعه و زندگي ما بروي کره خاکي
دارند .دولتها و محققین با درک اهمیت مديريت اين
مسئله ،همواره به دنباله روشهاي بهینه و مناسب جهت
مطالعه و مديريت پوشش زمین بودهاند .ازجمله روشهاي
مورد توجه در سالهاي اخیر ،روشهاي مبتني بر
سنجشازدور و تصاوير هوايي و ماهوارهاي اخذ شده توسط
سنجندههاي سنجشازدوري بوده است که به واسطه
قابلیتها و مزاياي منحصربهفرد آن با اقبال خوبي همراه
شده است .تصاوير اخذ شده توسط سنجدههاي ماهوارهاي
به دلیل پوشش وسیع زماني و مکاني آنها ،طیف اطالعات
بسیار گسترده و متنوعي که در دسترس قرار ميدهند،
هزينه قابل توجیه آنها در مقابل اطالعات مفید
بهدستآمده و ديگر مزاياي آنها ،ميتوانند در کاربردهاي
مختلفي مورد استفاده قرار گیرند .از اين بین ،تصاوير
سنجشازدور راداري با توجه به امکان تصويربرداري در
شرايط مختلف جوي و در تمام طول شبانهروز ،دادههاي
غني و  ...در سالهاي اخیر بسیار موردتوجه قرارگرفتهاند.
تصاوير سنجشازدوري شامل دادههاي خامي هستند که
نیاز است پردازشهاي مختلف روي آنها انجام گیرد تا به
اطالعات قابل استفاده و قابل تحلیل تبديل شوند که بتوان
از آنها در کاربردهاي گوناگون استفاده کرد .ازجمله اين
پردازشها که سهم بسیار مهمي در تحلیل تصاوير ماهواره-
اي دارد ،طبقهبندي ميباشد .منظور از طبقهبندي ،مشخص
کردن ماهیت عوارض موجود در تصوير و مشخص شدن مرز
بین اين عوارض است که با توجه به مرز مبهم بسیاري از
عوارض ،شباهت عوارض مختلف به يکديگر و  ...در طبیعت،
امري بسیار دشوار و چالشبرانگیز ميباشد [ .]2درعینحال
طبقهبندي بهعنوان يکي از پرکاربردترين و ضروريترين
تحلیلها در پردازش تصاوير و جزئي جدانشدني و مهم در
کار با تصاوير تلقي ميشود .هنگاميکه دربارهي
سنجشازدور بهويژه سنجشازدور فضايي صحبت ميکنیم،
بايد به اين نکته توجه کرد که انواع بيشماري از عوارض و
سطوح ميتوانند در برابر سنجنده قرار گیرند که ازلحاظ
هندسي و طیفي خصوصیات مختلف و گهگاه شبیه به هم
زيادي دارند .همچنین با توجه به مسیر طوالني و
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غیرقابلپیشبیني امواج بین سنجنده و عوارض زمیني،
استخراج تغییرات و شکستهاي مختلف روي امواج در اين
مسیر کاري بسیار دشوار ميباشد .مسائلي از اين دست
باعث ميشوند تا عدم قطعیت در علم سنجشازدور بیش از
پیش مطرح شود .از اين رو ،بهمنظور باالتر بردن دقت و
صحت کارهاي سنجشازدور انجام شده ،با علم به عدم
توانايي روشهاي سنجشازدور در رسیدن بهدقت  % 100و
قطعیت کامل ،نیاز است تا از الگوريتمها و روشهاي
مختلف ،با ويژگيهاي گوناگون در تحلیلهاي مختلف
پردازش تصاوير ،ازجمله طبقهبندي استفاده کنیم .از بین
انواع مختلف تصاوير ماهوارهاي ،تصاوير اخذ شده توسط
سنجندههاي رادار با روزنه مجازي با توجه به ماهیت نويزي،
فضاي تحت پوشش گسترده ،هندسه منحصربهفرد ،ديد
مايل ،عدم نمايش رنگ و  ...در تصاوير ،پیچیدگي و سختي-
هاي بیشتري دارند که توجه به اين موضوع ،اهمیت
الگوريتمهاي طبقهبندي را در بهکارگیري اين تصاوير بیش
از پیش آشکار ميسازد .پیشرفتهاي اخیر در زمینه قابلیت
تفکیک مکاني تصاوير ماهوارهاي رادار با روزنه مجازي و
توانايي سنجندهها در اخذ تصاوير باقدرت تفکیک مکاني
بسیار باال ،فرصت بسیار مناسبي به منظور جمعآوري
اطالعات دقیق از پوشش زمیني با استفاده از اين تصاوير
فراهم آورده است .با اين وجود ،بهرهگیري از قدرت تفکیک
مکاني بسیار باالي تصاوير ،نیازمند بهکارگیري الگوريتمهاي
قوي و با ثبات در مراحل مختلف پردازش اين تصاوير از
جمله طبقهبندي ،ميباشد [ .]3الگوريتمهاي طبقهبندي
بسیاري در سالهاي اخیر مورد توجه محققین قرارگرفته
است ،ازجمله :ماشین بردار پشتیبان ،شبکه عصبي مصنوعي
و ويشارت .الگوريتمهاي طبقهبندي بر مبناي مدل BOVW
با توجه به ويژگيهاي منحصربهفرد آنها در سالهاي اخیر
بسیار مورد توجه محققین پردازش تصاوير در زمینههاي
مختلف قرارگرفته است که در بخش تحقیقات پیشین به
تعدادي از آنها اشاره شده است .از مدل  BOVWدر
زمینههاي پردازش فیلم [ ،]4دستهبندي تصاوير [،]5
طبقهبندي تصاوير [ ]3و  ...در حوزه سنجشازدور و خارج از
آن ،استفاده شده و نتايج قابل قبولي بهدستآمده است.
مدل  BOVWبرمبناي مدل  1BOWدر پردازش متون
توسعه داده شده است .در مدل  ،BOWابتدا متن مورد
1 Bag of Words

اس

1 Stop List

 -2تحقیقات پیشین
همانطور که در مقدمه ذکر شد ،مدل  BOVWاز
مدل  BOWدر پردازش متون الهام گرفته شده است .براي
اولین بار  Sivicو  Zissermanدر سال  2003در مقاله
خود [ ]4از مدل  BOVWبراي تناظر يابي عوارض در
فیلم استفاده کردند .کلمه “ نقاط کلیدي ” 2براي نخستین
بار توسط  Csurkaو همکاران در سال  2004در []8
استفاده شد .درواقع آنها براي اولین بار از  BOVWدر
طبقهبندي تصاوير استفاده کردند .مجموعه داده مورد
استفاده آنها شامل عوارضي مانند صورت انسان ،درخت،
2 KeyPoints
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نظر بدون توجه به ترتیب کلمات و قواعد دستور زبان ،به
کلمات تشکیل دهنده متن تفکیک ميشود .در مرحله بعد
تمامي کلمات با استفاده از ريشه آنها نمايش داده شده و
لیست توقف 1کلمات بدون معني و غیرمتمايز کننده مانند
"از"" ،در"" ،به" و  ...که در اکثر متون مشاهده ميشوند
را حذف ميکند .در نهايت متن موردنظر به واسطه
هیستوگرامي که نشاندهنده تعداد دفعات تکرار هر کدام
از ريشههاي کلمات در متن است ،نمايش داده ميشود .از
هیستوگرام حاصلشده ميتوان در دستهبندي موضوعي،
طبقهبندي و  ...متون استفاده کرد [ 4و .]6
الگوريتمهاي طبقهبندي تصاوير به صورت معمول از
ويژگيهاي هندسي ،بافتي ،راديومتريکي و  ...خام
استخراج شده از تصاوير استفاده ميکنند .اين ويژگيهاي
خام ،از لحاظ معنايي ،مفهوم سطح پايیني دارند .اين
مسئله باعث شده است که شکاف معنايي بزرگي بین
ويژگيهاي سطح پايین استخراج شده از تصاوير و مفهوم
سطح باالي پوشش زمیني ايجاد شود [ .]7اين شکاف
معنايي در بسیاري از موارد باعث کاهش دقت و صحت
طبقهبندي و همچنین فاصله گرفتن تصاوير طبقهبندي
شده از درک ذهني ما از پوشش زمیني شده است.
الگوريتم  BOVWبا ايجاد يک نمايش سطح متوسط از
ويژگيهاي استخراج شده از تصوير ،ميتواند به مانند يک
پل ،شکاف معنايي ياد شده را کمرنگتر کرده و تصوير
طبقهبندي شده را به درک ذهني ما نزديکتر کند .منظور
از نزديکتر شدن تصوير طبقهبندي به درک ذهني ما،
شباهت روش ذهن ما در شناخت و تشخیص عوارض با
مدل  BOVWاست .ما براي مثال ،بر اساس تعداد چرخها،
فرمان و ديگر ويژگيهاي ظاهري يک عارضه خاص ،درباره
اتومبیل بودن يا نبودن آن تصمیمگیري ميکنیم .در مدل
 BOVWنیز تصمیمگیري بر مبناي ويژگيهاي ظاهري
عوارض و تعداد دفعات تکرار هرکدام از اين ويژگيها در
تصوير ،انجام ميگیرد.
در طبقهبندي متون با استفاده از مدل  ،BOWکلمات
از قبل تعريف شده و مشخص هستند .اما در پردازش
تصاوير به وسیله مدل  ،BOVWکلمات بصري بايد تعريف
شوند .اين کار با استفاده از الگوريتمهاي خوشهبندي انجام
ميشود .سپس تصوير موردنظر با استفاده از هیستوگرام-

هايي مبني بر تعداد دفعات تکرار کلمات بصري در آن
نمايش داده ميشود [ .]7و درنهايت هیستوگرامهاي
حاصل به عنوان ويژگيهاي سطح متوسط وارد الگوريتم
طبقهبندي ماشین بردار پشتیبان شده و تصوير طبقهبندي
ميشود [ .]7در اين مقاله مدل  BOVWبا رويکردي
جديد ،به صورت قطعه مبنا و با استفاده از ويژگيهاي
پیکسل مبنا ،به منظور طبقهبندي تصاوير پالريمتري رادار
با روزنه مجازي مورد استفاده قرار گرفته است .هدف اين
مقاله ،ارزيابي تأثیر مدل  BOVWپیشنهادي بر طبقهبندي
قطعهمبنا تصاوير تمام پالريمتري رادار با روزنه مجازي با
استفاده از الگوريتم طبقهبندي کننده ماشین بردار
پشتیبان ميباشد .همچنین در اين مقاله برخالف
تحقیقات پیشین که از مدل  BOVWبهصورت پیکسل
مبنا استفاده شده است ،طبقهبندي بهصورت قطعه مبنا
ميباشد و همچنین در اين مقاله بهمنظور بهرهمندي از
انواع مختلف ويژگيهاي قابلاستخراج از تصاوير تمام
پالريمتري رادار با روزنه مجازي ،عملکرد الگوريتم
پیشنهادي با استفاده از مجموعه ويژگيهاي سطح پايین
مختلف ،مورد ارزيابي قرارگرفته است.
بهمنظور ارزيابي مدل ارائه شده ،از داده تمام
پالريمتري رادار با روزنه مجازي اخذ شده از منطقه
سانفرانسیسکو ،توسط سنجنده رادارست 2استفاده شده
است .همچنین نتايج حاصل از طبقهبندي تصوير ذکر
شده با استفاده از مدل  BOVWو بدون استفاده از آن
توسط الگوريتمهاي طبقهبندي کننده ماشین بردار
پشتیبان ،شبکه عصبي و ويشارت مقايسه شده است.
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دوچرخه و ...بود .بعد از [ ،]8محققین بسیاري در راستاي
بهبود الگوريتمهاي طبقهبندي تصاوير بر مبناي BOVW
تالش کردند که ازجمله آنها ميتوان به [ 9 ،6و ]10
اشاره کرد .الگوريتم  BOVWنتايج قابل قبولي در
کاربردهاي بینايي ماشین داشته است [ 4و .]11
با گسترش کاربرد تصاوير ماهوارهاي و هوايي ،نیاز به
الگوريتمهاي جديد در پردازش و طبقهبندي اين تصاوير،
بیش از پیش احساس شد Xu .و همکاران در مقاله خود
[ ]6در سال  2009براي اولین بار از  BOVWدر طبقهبندي
تصاوير  VHRهوايي بهره برده و به نتايج قابل قبولي دست
يافتند .تحقیقات زيادي در دهه گذشته به منظور استفاده از
مدل  BOVWدر طبقهبندي تصاوير ماهوارهاي اپتیکي انجام
گرفته است که از جمله آنها ميتوان به [ ]14-9اشاره کرد.
اما با وجود قابلیتهاي بیشمار اين مدل ،تحقیقات
کافي به منظور استفاده از آن در طبقهبندي تصاوير رادار
با روزنه مجازي انجام نگرفته است Feng .و همکاران در
سال  2011در مقاله خود [ ]15براي اولین بار از BOVW
در طبقهبندي تصاوير رادار با روزنه مجازي بهره بردند .آن-
ها همچنین از الگوريتم انتخاب کلوني بهمنظور بهبود
کلمات بصري استخراج شده از تصوير استفاده کردند.
تحقیقات ديگري نیز درزمینه استفاده از  BOVWدر
طبقهبندي تصاوير رادار با روزنه مجازي انجام شده است
که در ادامه به آنها اشاره ميکنیم:
 Fengو همکاران در سال  2011در مقاله خود [ ]7از
 BOVWبراي طبقهبندي تصاوير رادار با روزنه مجازي
استفاده کردند .آنها از الگوريتم حذف اسپکل غیر محلي
بهعنوان پیشپردازش بهمنظور مقابله با نويز موجود در
تصاوير رادار با روزنه مجازي جهت استخراج کلمات بصري
مناسبتر استفاده کردند.
 Cuiو همکاران در سال  2013در [ ]16از BOVW
براي توصیف مفاهیم محلي ،با الهام گیري از الگوريتم
تشخیص لبه نسبي استفاده کردند .آنها در BOVW
عالوه بر آمارههاي اساسي مانند میانگین محلي و انحراف
معیار ،از میانگینهاي نسبي در جهتهاي گوناگون براي
ساختن کلمات بصري بهره بردند.
 Bahmanyarو همکاران در سال  2015در يک مقاله
مقايسهاي [ ]17به معرفي الگوريتم  1BOTبر مبناي
1 Bag of Topics
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 BOVWپرداخته و به اين نتیجه رسیدند که
ازلحاظ زماني بهینهتر از  BOVWعمل ميکند درحاليکه
دقت طبقهبندي کاهش چنداني نداشته و حتي در بعضي
از تصاوير (باالخص تصاوير  )Opticشاهد افزايش دقت
طبقهبندي با استفاده از  BOTنسبت به  BOVWهستیم.
همچنین  Bahmanyarو همکاران به اين نتیجه رسیدند
که درک معنايي  BOTشباهت بیشتري به درک معنايي
انسان از محیط اطراف خود نسبت به  BOVWدارد .آنها
در اين تحقیق ،الگوريتم پیشنهادي را بروي دو مجموعه
داده ،يک مجموعه تصوير سنجنده اپتیک و يک مجموعه
تصوير سنجنده رادار با روزنه مجازي پیاده کردند.
 Jingو همکاران در سال  2016در مقاله خود [ ]18از
الگوريتم  BOVWبهمنظور تمیز دادن مناطق آبي از
مناطق غیرآبي در تصاوير  SARاستفاده کردند.
 Cagatayو همکاران در سال  2016در [ ]19الگوريتم
 BOVWرا بر روي طبقهبندي تصاوير 2InSAR
پیادهسازي کرده و به نتايج قابل قبولي دست يافتند .آنها
از ويژگيهاي  Gaborو  3FrFTبهعنوان ويژگيهاي سطح
پايین در تشکیل  BOVWاستفاده کردند.
 Liو همکاران در سال  2017در [ ]3در طبقهبندي
تصاوير رادار با روزنه مجازي برمبناي  ، BOVWاطالعات
موقعیتي را نیز با استفاده از الگوريتم  4SPMوارد محاسبات
کردند .آنها همچنین به جاي استفاده از روش خوشهبندي
متداول  kmeansاز الگوريتم خوشهبندي "انتشار
وابستگي "5بهمنظور ايجاد کلمات بصري بهره بردند.
BOT

 -3مدل  BOVWپیشنهادی
در اين بخش مدل  BOVWپیشنهادي در  4مرحله،
شرح دادهشده است.

 -1-3استخراج ویژگیهای سطح پایین
در اولین مرحله ،ويژگيهاي سطح پايین به صورت
پیکسل مبنا بايد از تصوير استخراج شوند .با توجه به دادههاي
غني تصاوير تمام پالريمتري رادار با روزنه مجازي ،ويژگيهاي
بسیار متنوعي ميتوان از آنها استخراج کرد .در اين مقاله
2 Interferometric SAR
3 Fractional Fourier Transform
4 Spatial Pyramid Matching
5 Affinity Propagation

A_luen, H (1-A), HA, H_shannon, RVI,
SERD, T12_pha, Bar13_mod, Bar13_pha,
Clou13_pha, Bar22_mod, Clou33_mod,
Touzi_psi, Vanzyl_odd, Krog_kh, Pow _max

صالحي و
همکاران []23

C23, Krog_kd, Free _vol, H, DERD, SERD

حدادي و
همکاران []24

جدول -2شرح اصطالحات استفادهشده در جدول1
شرح

نام

اثر ناهمسانگردي 4از تجزيه ماتريسي
کلودي-پوتیر

A_luen
5

ويژگي ترکیبي از ناهمسانگردي و آنتروپي
از تجزيه ماتريسي کلودي-پوتیر

)H(1-A

ويژگي ترکیبي از ناهمسانگردي و آنتروپي از
تجزيه ماتريسي کلودي-پوتیر

HA

آنتروپي شانون از تجزيه ماتريسي کلودي-
پوتیر

H_shannon

شاخص گیاهي رادار از تجزيه ماتريسي
کلودي-پوتیر

RVI

پارامتر وابسته به مقدار ويژه از تجزيه
ماتريسي کلودي-پوتیر

SERD

1 Krogager Decomposition
2 Freeman-Durden Decomposition
3 Cloude-Pottier Decomposition
4 Anisotropy
5 Entropy

اس

جدول -1ويژگيهاي سطح پايین پیشنهادشده در [ ]23و []24

پارامتر حقیقي المان سطر ،1ستون 3تجزيه
7
ماتريسي بارنس

Bar13_mod

پارامتر موهمي المان سطر ،1ستون 3تجزيه
ماتريسي بارنس

Bar13_pha

پارامتر موهمي المان سطر ،1ستون 3تجزيه
ماتريسي کلودي-پوتیر

Clou13_pha

پارامتر حقیقي المان سطر ،2ستون 2تجزيه
ماتريسي بارنس

Bar22_mod

پارامتر حقیقي المان سطر ،3ستون 3تجزيه
ماتريسي کلودي ،پوتیر

Clou33_mod

پارامتر زاويه گردش 8از تجزيه ماتريسي
9
توزي

Touzi_psi

پارامتر پراش فرد 10از تجزيه ماتريسي ون-
11
زيل

Vanzyl_odd

پارامتر مربوط به منحني حلزوني 12از تجزيه
ماتريسي کروگگر

Krog_kh

حداکثر قدرت رسیده

13

المان سطر ،2ستون 3از ماتريس کواريانس
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بهمنظور بهرهگیري از انواع مختلف ويژگيهاي سطح پايین
قابلاستخراج از تصاوير تمام پالريمتري رادار با روزنه مجازي،
از پنج مجموعه ويژگي سطح پايین پیکسل مبنا مختلف
شامل )1 :تجزيه ماتريسي کروگگر )2 ،]20[ 1تجزيه
ماتريسي فريمن-دوردان )3 ،]21[2تجزيه ماتريسي کلودي-
پوتیر )4 ،]22[3مجموعه ويژگي بهینه پیشنهاد شده توسط
صالحي و همکاران در [ ]23و  )5مجموعه ويژگي بهینه
پیشنهاد شده توسط حدادي و همکاران در [ ]24استفاده
شده است .مجموعه ويژگيهاي بهینه پیشنهاد شده در []23
و [ ]24به منظور استفاده به صورت مستقیم در الگوريتم
طبقهبندي ماشین بردار پشتیبان پیشنهاد شدهاند ،با اين
وجود چون از الگوريتم ماشین بردار پشتیبان بهعنوان طبقه-
بندي کننده در اين مقاله استفاده شده است ،از اين مجموعه
ويژگيها نیز استفاده خواهد شد .در جدول  1اين ويژگيها
نمايش داده شدهاند .همچنین شرح نام ويژگيهاي
استفادهشده در جدول ،1در جدول 2آمده است.

پارامتر موهمي المان سطر ،1ستون2
6
ماتريس کوهرنسي

T12_pha

Pow_max
14

C23

پارامتر مربوط به  diplaneاز تجزيه ماتريسي
کروگگر

Krog_kd

پارامتر پراش حجمي تجزيه ماتريسي
فريمن-دوردن

Free_vol

آنتروپي

H

پارامتر وابسته به مقدار ويژه از تجزيه
ماتريسي کلودي-پوتیر

Derd

 -2-3تشکیل دیکشنری بصری و قطعهبندی
در پردازش متون با استفاده از الگوريتم  ،BOWکلمات
از پیش تعريف شده هستند اما در پردازش تصاوير با
استفاده از مدل  ،BOVWکلمات بايد تعريف شوند که اين
کلمات  ،اصطالحاً کلمات بصري نامیده ميشوند .اين کار
با استفاده از الگوريتم خوشهبندي انجام ميگیرد .در اين
مرحله بايد کلمات بصري ساخته شوند تا ديکشنري بصري
مورد نیاز تشکیل شود .کلمات بصري درواقع نقش کلمات
کلیدي در متن را دارند که مجموع کلمات بصري،
6 Coherency Matrix
7 Barnes Decomposition
8 Orientation Angle
9 Touzi Decomposition
10 Odd Bounce
11 Vanzyl Decomposition
12 Helix
13 Maximum of the received power
14 Covariance Matrix

59

مقاله پژوهشي  -طبقه بندي تصاوير پالريمتري رادار با روزنه مجازي با استفاده از الگوريتم ...

ديکشنري بصري را تشکیل ميدهد [ .]4به اين منظور در
ابتدا با استفاده از الگوريتم  ،]25[ SIFTچندين نقطه
کلیدي از تصوير استخراج شده است .سپس با استفاده از
الگوريتم خوشهبندي  ،]26[ Kmeansنقاط کلیدي
استخراج شده در فضاي ويژگيهاي سطح پايین،
خوشهبندي شده و مرکز هر خوشه به عنوان يک کلمه
بصري شناخته ميشود.
همچنین تصوير مورد نظر با استفاده از الگوريتم
مولتيرزولوشن ،1قطعهبندي ميشود.

متوسط شناخته ميشوند که تعداد دفعات تکرار آنها در
قطعه و يا به بیان ديگر تعداد پیکسلهاي منتسب شده به
آن کلمه بصري ،اندازه آن ويژگي خواهد بود .در اين مقاله
از الگوريتم طبقهبندي کننده ماشین بردار پشتیبان با
کرنل خطي استفاده شده است.
فلوچارت مدل  BOVWپیشنهادي در شکل  1نشان
داده شده است.

 -3-3تشکیل هیستوگرام و نمایش BOVW

ويژگيهاي سطح متوسط مدل  BOVWبه صورت
هیستوگرامهايي نمايش داده ميشوند که نشاندهنده
تعداد دفعات تکرار هر کدام از کلمات بصري در قطعات
تصوير هستند .به منظور تشکیل اين هیستوگرامها ،در اين
مرحله ،پیکسلهاي مربوط به هر قطعه بهصورت جداگانه
در فضاي ويژگيهاي سطح پايین استخراج شده ،وارد مي-
شوند و با توجه به فاصله اقلیدسي بین اين پیکسلها و
کلمات بصري ساخته شده در مرحله قبل ،هر پیکسل به
نزديکترين کلمه بصري منتسب ميشود .سپس تعداد
دفعات تکرار هر کلمه بصري به صورت تعداد پیکسلهاي
منتسب شده به آن محاسبه شده و هر قطعه از تصوير
اولیه به وسیله يک هیستوگرام نمايش داده ميشود که
نشاندهنده تعداد دفعات تکرار هر کدام از کلمات بصري
در آن قطعه است .به بیان ديگر ،هر کلمه بصري نماينده
پیکسلها با بیشترين شباهت ميباشد.

 -4-3طبقهبندی
در آخرين مرحله ،هیستوگرامهاي تشکیل شده در
مرحله قبل ،بهعنوان ويژگيهاي سطح متوسط وارد
الگوريتم طبقهبندي کننده ماشین بردار پشتیبان ميشوند.
علت استفاده از الگوريتم طبقهبندي کننده ماشین بردار
پشتیبان در اين مقاله ،نتايج قابل توجه به دست آمده با
استفاده از آن در تحقیقات پیشین [ ]2و عدم نیاز به تعداد
نمونه آموزشي باال در اين الگوريتم ميباشد .در واقع
هرکدام از کلمات بصري ،بهعنوان يک ويژگي سطح
1 Multiresolution Segmentation
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شکل -1فلوچارت مدل  BOVWپیشنهادي

 -4داده ورودی
داده مورد استفاده در اين مقاله ،تصوير تمام
پالريمتري رادار با روزنه مجازي از منطقه سانفرانسیسکو
در ايالت کالیفرنیا آمريکا ميباشد که توسط سنجنده
فضايي رادارست 2در آپريل  2008و در باند  ،Cاخذ شده
است .اين منطقه شامل پنج کالس  )1مناطق شهري
توسعهيافته ( )2 ،)DUمناطق شهري پرجمعیت ()3 ،)HU
مناطق شهري کم جمعیت ( )4 ،)LUمناطق پوشش
گیاهي ( )VRو  )5مناطق آبي ( )WRهست .اين داده
يکي از پرکاربردترين دادههاي مرجع در ارزيابي انواع
الگوريتمهاي طبقهبندي تصاوير رادار با روزنه مجازي در
دهه گذشته بوده است و توسط محققین بسیاري مورد
استفاده قرارگرفته است .با اين وجود نقشه واقعیت زمیني
کامل و معتبري براي آن ارائه نشده است .به همین دلیل،

اس
شکل -3دقت کلي طبقهبندي با استفاده از مجموعه ويژگيهاي سطح
پايین مختلف با مدل  BOVWپیشنهادي

)(b
WR

همچنین در شکل  4دقت طبقهبندي کالسهاي
مختلف با استفاده از مجموعه ويژگيهاي مختلف بهوسیله
نمودار میلهاي و میانگین آنها با استفاده از نمودار خطي،
نشان داده شده است.

)(a
VR

LU

HU

DU

شکل (a) -2تصوير شبه رنگي و ) (bنقشه واقعیت زمیني ] [26داده
موردمطالعه

 -5پیادهسازی و نتایج
در اين بخش به بررسي نتايج حاصل از پیادهسازي
مدل پیشنهادي بروي داده مورد مطالعه پرداخته شده
است .اندازه ديکشنري بصري مورداستفاده در اين مقاله با
استفاده از جستجو بازه ] ،[50, 300و در نظر گرفتن دقت
کلي طبقهبندي به عنوان معیار تصمیمگیري 100 ،کلمه
بصري انتخاب شده است.
در اولین گام ،تصوير مورد نظر با استفاده از مجموعه
ويژگيهاي سطح پايین مختلف در مدل پیشنهادي،
طبقهبنديشده است .دقت کلي طبقهبندي ( )OAبا
مجموعه ويژگيهاي سطح پايین مختلف ،در شکل  3نشان
داده شده است .همانطور که در شکل  3مشخص است،
مجموعه ويژگيهاي سطح پايین مختلف ،نتايج طبقهبندي
مختلفي حاصل ميکنند .اين مسئله نشانگر اهمیت
انتخاب ويژگيهاي سطح پايین در مدل  BOVWميباشد.
باالترين دقت کلي طبقهبندي ،%90.10 ،با استفاده از
مجموعه ويژگيهاي پیشنهاد شده در [ ]23توسط صالحي
و همکاران که در جدول  1نمايش داده شدهاند،
بهدستآمده است.
در شکل  3دقت کلي طبقهبندي با استفاده از مجموعه
ويژگيهاي سطح پايین مختلف با مدل BOVW
پیشنهادي ،نشان داده شده است.

شکل -4دقت طبقهبندي کالسهاي مختلف با استفاده از مجموعه
ويژگيهاي سطح پايین مختلف در مدل  BOVWپیشنهادي

کالس مناطق آبي در هر پنج حالت ،دقت يکساني به
دست داده است که اين موضوع نشان از هموژن و
يکنواخت بودن سطح آب در تصوير مورد مطالعه دارد .در
مقابل،کمترين دقت بهدست آمده مربوط به کالس مناطق
شهري توسعه يافته ميباشد که به دلیل بلندمرتبه بودن
ساختمانها در اين مناطق و چالشبرانگیز بودن عوارض در
اين مناطق است.
با توجه به اينکه باالترين دقت کلي طبقهبندي با
استفاده از مجموعه ويژگيهاي سطح پايین پیشنهاد شده
در [ ]23بهدستآمده است و همچنین دقت کالسهاي
اين مجموعه تقريباً در تمام کالسها باالتر از میانگین
دقت بهدست آمده است ،در ادامه پیادهسازي مدل ارائه
شده از اين مجموعه ويژگي استفاده شده است .دقت
طبقهبندي کالسهاي مختلف با استفاده از ويژگيهاي
سطح پايین انتخاب شده ،در جدول  3نشان دادهشده
است .همانطور که در شکل  4نیز مشخص بود ،پايین-
ترين دقت بهدستآمده مربوط به کالس شهري توسعه
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با تحلیل بصري تصوير رادار با روزنه مجازي به همراه
تصاوير اپتیک منطقه و داده پوشش زمیني  ،USGSنقشه
واقعیت زمیني براي تصوير فوق در [ ]27تشکیل شده
است .در اين مقاله نیز از اين نقشه واقعیت زمیني استفاده
شده است .تصوير شبه رنگي و نقشه واقعیت زمیني
استفاده شده در شکل  2نشان داده شدهاند.
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يافته ميباشد که به دلیل چالشبرانگیز بودن عوارض و
وجود ساختمانها با ارتفاع باال در اين مناطق ميباشد.
دقت به دست آمده براي چهار کالس ديگر ،باالتر از %90
هست که نشان از توانايي الگوريتم پیشنهادي در طبقه-
بندي کالسهاي مختلف پوشش زمیني دارد.

در طبقهبندي تصوير مورد مطالعه است ،درحالي که
الگوريتم پیشنهادي بدون نیاز به فیلتر کاهش اسپکل،
دقت بااليي به دست داده است.

مدل BOVW

جدول -3دقت طبقهبندي کالسها با استفاده از
پیشنهادي و ويژگيهاي سطح پايین استخراجشده
WR
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HU
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DU
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در گام بعدي ،بهمنظور نمايش تأثیر مدل  BOVWو
تأثیر استفاده از ويژگيهاي سطح متوسط بهجاي ويژگي-
هاي سطح پايین ،نتیجه بهدستآمده از طبقهبندي تصوير
مورد مطالعه با استفاده از مدل  BOVWو بدون استفاده از
آن توسط الگوريتمهاي طبقهبندي کننده ماشین بردار
پشتیبان ،شبکه عصبي و ويشارت مقايسه شده است .دقت
حاصل از طبقهبندي کالسهاي مختلف با اين چهار روش
و تصاوير طبقهبنديشده به ترتیب در شکلهاي  5و 6
نشان دادهشدهاند.
100%
80%
60%
40%
20%
0%
WR

VR
Wishart

LU

HU

ANN

DU
SVM

OA
PM

شکل -5دقت طبقهبندي بهوسیله مدل پیشنهادي ) ،(PMماشین بردار
پشتیبان ) ،(SVMشبکه عصبي ) (ANNو ويشارت )(Wishart

همانطور که در شکل  5مشخص است ،دقت طبقه-
بندي براي تمام کالسها و درنتیجه دقت کلي طبقهبندي
توسط مدل پیشنهادي باالتر از ساير الگوريتمهاي مقايسه
شده ،ميباشد .دقت کلي به دست آمده با استفاده از
الگوريتمهاي ماشین بردار پشتیبان ،شبکه عصبي و
ويشارت به ترتیب %61.92 ،%52.58 ،و  %59.63ميباشد
که بسیار پايینتر از دقت  %90.1بهدستآمده از مدل
پیشنهادي ،ميباشند .يکي از داليل پايین بودن دقت به
دست آمده از الگوريتمهاي ماشین بردار پشتیبان ،شبکه
عصبي و ويشارت ،عدم استفاده از فیلترهاي کاهش اسپکل
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شکل -6نقشه طبقهبنديشده توسط
ماشین بردار پشتیبان (c) ،شبکه عصبي و ) (dويشارت

باالترين دقت به دست آمده براي کالسهاي مختلف
در تصوير طبقهبندي شده به وسیله الگوريتمهاي ماشین
بردار پشتیبان و شبکه عصبي ،براي کالس مناطق آبي
ميباشد که نتیجه هموار بودن اين کالس ميباشد .و
باالترين دقت به دست آمده با استفاده از الگوريتم ويشارت
مربوط به کالس پوشش گیاهي ميباشد .همچنین پايین-
ترين دقت به دست آمده توسط اين الگوريتمها مربوط به
کالسهاي مناطق شهري هست که نشان از
چالشبرانگیزتر بودن طبقهبندي اين مناطق ميباشد .اين
درحالي است که مدل پیشنهادي دقت قابل قبولي در اين
کالسها حاصل کرده است که نشان از قدرت اين الگوريتم
در طبقهبندي مناطق با پوششهاي متنوع دارد.
همچنین با مقايسه نقشههاي طبقهبندي به دست
آمده از اين روشها به راحتي ميتوان تأثیر نامطلوب
اسپکل را در نقشه طبقهبندي شده توسط الگوريتمهاي
ماشین بردار پشتیبان ،شبکه عصبي و ويشارت مشاهده
کرد .در حاليکه الگوريتم پیشنهادي تصويري کامالً
هموژن و بدون اسپکل به دست داده است .همانطور که
اشاره شد ،الزم به ذکر است که در اين مدل از هیچگونه
فیلتري جهت کاهش اثر اسپکل استفاده نشده است.

پردازش تصاوير ماهوارهاي رادار با روزنه مجازي با
قدرت تفکیک مکاني بسیار باال ،نیازمند بهرهگیري از
الگوريتمهاي نوين و قدرتمند است تا بتوانند اطالعات
دقیق و جزئیات بسیار زياد موجود در اين تصاوير را مورد
بررسي و تحلیل قرار دهند .در اين مقاله مدل  BOVWبا
رويکردي جديد ،توسط ويژگيهاي سطح پايین پیکسل-
مبنا و طبقهبندي قطعه مبنا ،بهمنظور طبقهبندي تصوير
تمام پالريمتري رادار با روزنه مجازي از منطقه
سانفرانسیسکو مورد استفاده و ارزيابي قرار گرفت .از
الگوريتم ماشین بردار پشتیبان با کرنل خطي به عنوان
الگوريتم طبقهبندي در مدل  BOVWپیشنهادي ،استفاده
شده است .در گام اول عملکرد الگوريتم پیشنهادي با پنج
مجموعه ويژگي سطح پايین متفاوت مورد بررسي قرار
گرفت که مجموعه ويژگيهاي انتخاب شده ،باالترين دقت
کلي طبقهبندي را با دقت  %90.1به دست داد .همچنین
نتیجه طبقهبندي با استفاده از مدل پیشنهادي و بدون

اس

 -6نتیجهگیری و پیشنهادات

سپاسگزاری
درنهايت ،کمال تشکر و قدرداني را از آژانس فضايي
کانادا (گروه رادارست )2بابت در اختیار عموم قرار دادن
داده تمام پالريمتري استفاده شده در اين مقاله ،داريم.
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