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چکیده
بهتازگي روشهاي تجزيهي طیفي تصاوير فراطیفي ،بهعنوان ابزاري قدرتمند در شناسايي عوارض موجود در پیکسلهاي مختلط،
بهطور گستردهاي مورد اقبال پژوهشگران قرار گرفتهاند .از میان الگوريتمهاي ارائهشده براي تجزيهي طیفي تصاوير فراطیفي ،فاکتورگیري
ماتريس نامنفي ) (NMFبه علت اعمال قید نامنفي بودن بر فراوانيهاي حاصل از تجزيهي طیفي و همچنین استخراج همزمان طیف و
فراواني اعضاي خالص ،بیش از ساير روشها مورد توجه قرار گرفته است .علیرغم اين تواناييها NMF ،به علت داشتن تابع هدف نامحدب
داراي جوابهاي محلي فراواني است که در مطالعات مختلف با افزودن قیدهايي به تابع هزينهي آن ،تالشهايي براي دستيابي به نتايج
بهینهي سراسري صورت پذيرفته است .با اينحال ،روشهاي بر مبناي  NMFهمچنان داراي جوابهاي محلي هستند .در پژوهش حاضر با
استفاده از يک روش تکراري و با تکیه بر تئوري يادگیري گروهي و ترکیب وزندار نتايج بهدستآمده از تکرارهاي مختلف الگوريتم تجزيه-
ي طیفي  ،L1/2-NMFفرآيند استخراج طیفها و فراوانيهاي حاصل از اين الگوريتم بهبود يافته است .روش پیشنهادي روشي
غیرپارامتريک و از نظر رياضي روشن است که ميتوان فرآيند پیشنهادي در آن را به الگوريتمهاي پیشرفتهتري از تجزيهي طیفي تعمیم
داد .روش پیشنهادي بر روي دادههاي مختلف مصنوعي و واقعي اجرا گرديده است .نتايج حاصل از آزمايشهاي موجود در اين پژوهش ،بر
روي هر دو دسته از دادههاي فراطیفي ،حاکي از کارايي اين روش نسبت به روشهاي مشهور در شناسايي عوارض موجود در پیکسلهاي
مختلط است.
واژگان کلیدی :تجزيهي طیفي ،تصاوير فراطیفي ،فاکتورگیري ماتريس نامنفي ) ،(NMFيادگیري گروهي
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ارائه روشي مبتني بر يادگیري گروهي براي بهبود نتايج

 -1مقدمه

حاصل از NMF

تصاوير فراطیفي با شامل شدن تعداد بسیاري از
باندهاي باريک در گسترهي وسیعي از طیف
الکترومغناطیس ،اطالعات مهمي در تعیین عوارض موجود
بر روي سطح زمین براي استفاده در کاربردهاي مختلف
سنجشازدور فراهم ميکنند .وجود پیکسلهاي مختلط در
اين تصاوير به داليلي از جمله تفکیکپذيري مکاني پايین
سنجنده ،اختالط مواد در سطح میکروسکوپي و پديدهي
چندمسیري ،شناسايي عوارض موجود در آنها را بهشدت
تحت تأثیر قرار ميدهد [ .]7بر اين اساس روشهاي
تجزيهي طیفي براي شناسايي ماهیت اين پیکسلهاي
مختلط مورداستفاده قرار ميگیرند .تجزيهي طیفي
فرآيندي است که در طي آن طیف اجزاي خالص 7تصوير
(کالسهاي پوششي) و میزان فراواني 2آنها در هر پیکسل
مشخص ميگردد.
در چند دههي گذشته روشهاي مختلفي براي تجزيه-
ي تصاوير فراطیفي ارائه شده است که دستهاي از
الگوريتمها بر پايهي مدل اختالط خطي بازتابها و
دستهاي ديگر بر پايه اختالط غیرخطي در تصوير مي-
باشند .مدل اختالط طیفي خطي سادهترين و
پرکاربردترين مدل مورداستفاده براي تشريح پیکسلهاي
مختلط در مباحث تجزيهي طیفي است .در اين مدل،
اختالط در سطح بزرگمقیاس اتفاق ميافتد و عامل ايجاد
پیکسلهاي مختلط ،ضعف سنجنده است [ .]7اما در مدل
اختالط غیرخطي ،ايجاد پیکسلهاي مختلط در تصوير به
چندمسیري نور بازتاب يا در مواردي اختالط مواد خالص
در صحنه نسبت داده ميشود [ .]2ازآنجاکه معموالً تأثیر
سنجنده بیشتر در نظر گرفته ميشود و آنچه بهعنوان
اختالط روي ميدهد بیشتر به دلیل مشکالت سنجنده و
تفکیکپذيري پايین آن است ،معموالً از مدل اختالط
خطي و روشهاي بر مبناي آن در تجزيهي طیفي استفاده
ميشود .بر اساس اين مدل ،سهم هر کالس پوششي از هر
پیکسل تصوير فراطیفي متناسب با مساحت آن کالس
پوششي بر روي زمین است .روشهاي تجزيهي طیفي
خطي به سه دسته کلي روشهاي آماري ،روشهاي

1 Endmember
2 Abundance
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هندسي و روشهاي برمبناي رگرسیون تنک 3تقسیم
ميشوند [ .]7روشهاي هندسي ،که شامل روشهايي
مانند  ]4[ 5VCA ،]3[ 4PPIو  ]5[ N-FINDRاست ،بر
اساس برخي ويژگيهاي هندسي مدل اختالط خطي روي
دادههاي فراطیفي عمل ميکنند .روشهاي بر مبناي
رگرسیون تنک نیز روشهاي نیمه نظارتشدهاي هستند
که نیاز به طیفهاي کتابخانهي طیفي دارند و هدف آنها
صرفاً تخمین مقادير فراواني در تصوير ميباشد [.]1
اما در بسیاري از موارد واقعي در اختالط طیفي ،منابع
ناشناخته هستند و در تصوير پیکسل خالص وجود ندارد.
در اين موارد روشهاي آماري مطرح ميگردند .از اين
دسته روشها ميتوان به روشهاي 1BPSS ،]1[ 1ICA
[ ]8و  ]3[ 8NMFاشاره کرد ICA .از فرض استقالل بین
فراوانيها استفاده ميکند و منابع مستقل را از مشاهدات
مخلوط بیرون ميکشد .در روش  BPSSکه بر پايهي قانون
بیز است ،ايده اصلي فرموله کردن هر دانشي در مورد
سیگنالهاي منبع و ضرايب اختالط با تخصیص توزيعهاي
پیشین به آنها ميباشد .همچنین براي حل مشکالت
موجود در اين دو روش ،روشي با ترکیب آنها در []71
براي تصاوير فراطیفي تهیهشده از سطح ماه ارائه شد.
به دلیل فرض نامنفي بودن مقادير طیف اعضاي خالص
و مقادير فراواني ،روش  NMFبهطور گستردهاي موردتوجه
پژوهشگران تجزيهي طیفي قرار گرفته استNMF .
ميتواند بدون فرض وجود پیکسلهاي خالص در تصوير
اجرا شود و همچنین ميتواند بهطور همزمان طیف اعضاي
خالص و فراواني آنها در هر پیکسل از تصوير را نتیجه
دهد.
علیرغم کارايي  NMFدر حل مسائل تجزيهي طیفي،
به دلیل داشتن تابع هدف غیرمحدب داراي جوابهاي
محلي فراواني است .ازاينرو در مطالعات مختلف با افزودن
قیودي به تابع هدف  NMFاستاندارد ،تالشهايي براي
بهبود و سوق دادن نتايج آن به سمت بهینهي سراسري
انجام گرفته است.

3 Sparse Regression Based Algorithms
4 Pixel Purity Index
5 Vertex Component Analysis
6 Independent Component Analysis
7 Bayesian Positive Source Separation
8 Non negative Matrix Factorization

اس

1 Minimum Volume Simplex
2 Sparssness
3 Ensemble Learning
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 Miaoو همکاران [ ]77در پژوهشي با افزودن قید
کمترين حجم پوسته 7به تابع هدف  ،NMFترکیبي از
روشهاي آماري و هندسي را ارائه دادند Liu .و همکاران
نیز در پژوهشي با قیددار کردن  NMFبه بهبود تجزيهي
طیفي همت گماردند [ .]72در روش مذکور تفکیک
فراوانيها و هموارسازي فراوانيها بهعنوان دو قید به تابع
هدف  NMFافزوده شد .قید تفکیک فراوانيها با هدف
کمینه کردن اطالعات مشترک در بین توزيع فراواني
اعضاي خالص مختلف با استفاده از تابعي بر مبناي
ديورژانس  Kulback-Lieblerبه مسئله اضافه گرديد .قید
هموارسازي فراواني نیز بر اين حقیقت استوار است که
فراوانيها در تصوير فراطیفي آرام و يکنواخت تغییر
ميکنند و تغییرات ناگهاني بهندرت در آنها ديده ميشود.
براي اعمال اين قید در پژوهش مذکور از روابط مکاني بین
پیکسلها استفاده گرديد.
 Qianو همکاران نیز روشي تحت عنوان L1/2-NMF
ارائه دادند که در اين روش قید تنکي 2با استفاده از نرم
 𝐿1/2براي اعمال تنکي بر فراوانيهاي حاصل از NMF
استفاده گرديد [ .]73همچنین در پژوهشي ديگر براي
کاهش حساسیت به نويز  L1/2-NMFساختاري گرافي براي
فضاي دادهها در نظر گرفته شد [ .]74روش R-CoNMF
نیز توسط  Liو همکاران ارائه گرديد که در آن نرم ترکیبي
 L1/2براي اعمال تنکي بر تابع هدف  NMFتحمیل گرديد
[ .]75اين الگوريتم از طیفهاي بهدستآمده از الگوريتم-
هاي با فرض وجود پیکسل خالص (به عنوان طیفهاي
اولیه) نیز استفاده ميکند و بر اين اساس نرم فروبینیوس
اختالف طیفهاي حاصل با طیفهاي اولیه را وارد تابع
هدف ميکند.
علیرغم تمامي پژوهشهاي صورتگرفته در اين زمینه،
وجود کمینههاي محلي در روشهاي تجزيهي طیفي
آماري ،همچنان نتايج حاصل از آنها را تحت تأثیر قرار
ميدهد .براي کاهش تأثیر اين مسئله ،در مقاله حاضر
فرآيند نیمه نظارتشدهاي بر اساس تئوري يادگیري
گروهي 3ارائه شده است که در آن ترکیبي از خروجيهاي
موجود از چندين تکرار از الگوريتم تجزيهي طیفي براي
رسیدن به جوابي بهینهتر استفاده ميگردد .اگر هر تکرار از

يک الگوريتم تجزيهي طیفي به عنوان يک فرآيند تصادفي
در نظر گرفته شود و تابع توزيع جواب مسئله موجود
نباشد ،ميتوان از يک تابع توزيع کمکي براي تخمین تابع
توزيع واقعي (و ناشناخته) جوابهاي تجزيهي طیفي
استفاده کرد .میزان نزديکي تابع توزيع پیشنهادي به تابع
توزيع واقعي جوابها برابر با وزن جوابها خواهد بود .آنگاه
بهوسیله ترکیب وزندار جوابهاي حاصل از تکرارهاي
مختلف ،جوابهاي نهايي تجزيهي طیفي به دست خواهد
آمد .به بیان روشنتر ،در هر الگوريتم با جواب بهینهي
محلي ،براي دستيابي به جوابي بهینهتر کافي است آن را
در چندين تکرار اجرا کرد و به هر تکرار وزني اختصاص
داد .ترکیب وزندار نتايج هر تکرار به وسیلهي وزنهاي به
دست آمده از هر تکرار جوابي بهینهتر نسبت به هر تکرار
خواهد بود.
بسیاري از روشهاي ارائهشده در تجزيهي طیفي
روشهايي پارامتريک هستند که يافتن مقادير بهینه براي
اين پارامترها خود ميتواند به چالشي جداگانه تبديل شود.
هدف اساسي مقاله حاضر اين است که توان يادگیري
گروهي در بهبود نتايج تجزيهي طیفي ،با توجه به سادگي
و عدم نیاز به پارامترهاي خاص نمايش داده شود .بدين
منظور الگوريتم شناختهشدهي  L1/2-NMFدر چندين
مرحله تکرار ميگردد و هرکدام از اين تکرارها به میزان
شناسايي يک عضو خالص که از وجود آن در صحنه آگاهي
وجود دارد ،وزن دهي ميشوند .اين عضو خالص را عضو
خالص اولیه مينامیم و دقت شناسايي آن را به دقت
شناسايي ساير اعضاي خالص و فراوانيهاي متناظر با آنها
تعمیم ميدهیم .معیار دقت شناسايي پارامتر  SADاست
که در بخش  2تشريح خواهد شد .درنتیجه با ترکیب
وزندار طیفها و فراوانيهاي بهدستآمده از تکرارهاي
مختلف ،ماتريس طیفها و ماتريس فراواني ترکیبشده به
دست خواهد آمد.
در ادامه در بخش  2تئوري و رياضیات مربوط به روش
پیشنهادي و معیارهاي ارزيابي تشريح خواهد شد .در
بخش  3نتايج پیادهسازي روش پیشنهادي بر روي
دادههاي فراطیفي مصنوعي و دادهي فراطیفي واقعي
بررسي ميگردند .درنهايت نتیجهگیري از مقاله حاضر در
بخش  4صورت خواهد گرفت.
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در رابطه فوق  M ∈ RL∗kو  S ∈ Rk∗Nو  kرنک
ماتريس  Mميباشد .همچنین ||  ||.نرم فروبینیوس4
F
است که از طريق رابطه ( )5به دست ميآيد.

 -2تجزیهی طیفی خطی
 -1-2مدل اختالط طیفی خطی )(LMM

مدل اختالط خطي 1رايجترين و معمولترين مدل

حاصل از NMF

مورداستفاده در بحث تجزيهي طیفي ميباشد .در اين مدل
فرض بر آن است که بین تابشهاي رسیده به سنجنده فعل
و انفعالي صورت نميگیرد و آنچه باعث ترکیب تابشهاي
رسیده به سنجنده ميشود مربوط به مشکالت سنجنده
ميباشد؛ به عبارتي  LMMزماني معتبر است که اعضاي
خالص به شکل بخشهاي جداگانه فرض شوند .در اين مدل
طیف هر پیکسل بهصورت ترکیب خطي از طیف اجزاي
سازنده آن در نظر گرفته ميشود .با فرض اينکه تصويري با
 Lباند طیفي و  Nپیکسل داشته باشیم بهطور رياضي مدل
 LMMبه شکل رابطه ( )7در نظر گرفته ميشود:
X = MS + n

()7

که در رابطه فوق  X ∈ RL×Nماتريس دادهها،
 RL×Pماتريس طیف اعضاي خالص و  S ∈ RP×Nماتريس
فراواني متناظر با اعضاي خالص است P .نیز تعداد اعضاي
خالص موجود در تصوير ميباشد .دو قید اساسي نامنفي
بودن (ANC) 2و جمع برابر يک (ASC) 3نیز به ترتیب
مطابق با روابط ( )2و ( )3بر اين مدل اعمال ميگردد.
∈M

M≥0

()2

1
𝑞

()1

∑ s𝑖𝑗 = 1

همراه قید تنکی L1/2

ماتريس  X ∈ RL×Nکه ماتريس دادههاست و عدد
صحیحي مثل ) k ≤ min(L, Nرا در نظر گرفته ميشود.
هدف  NMFتعیین ماتريسهاي  Mو  Sبه نحوي است که
تابع هدف زير کمینه گردد.
1
f(M, S) = ‖X − MS‖2F
2
S. T.
M ≥ 0, S ≥ 0

1 Linear Mixture Model
2 Abundance Non negativity Constraint
3 Abundance Sum to one Constraint

N

P

q

) ||S||q = (∑ ∑ sij
i=1 j=1

در رابطه فوق  sijدرايه سطر  iو ستون  jاز ماتريس
فراواني ميباشد .با توجه به آنچه گفته شد ،در روش L1/2-
 NMFکه اساس روش پیشنهادي در اين پژوهش است ،از
نرم  L1/2استفاده ميگردد .درنتیجه اعمال اين نرم ،تابع
هدف  L1/2-NMFبه شکل زير خواهد بود:

S≥0

 -2-2فاکتورگیری ماتریس نامنفی ) (NMFبه
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همانطور که در بخش پیش ذکر شد ،يکي از قیود
مورداستفاده در مباحث تصاوير فراطیفي قید تنکي ميباشد
که بهطورمعمول بر روي فراوانيهاي حاصل از تجزيهي
طیفي اعمال ميگردد .اساس اين قید بر اين حقیقت استوار
است که معموالً در تصاوير فراطیفي تعداد اعضاي خالص
بسیار کمتر از تعداد باندهاي تصوير ميباشد[ .]1درنتیجه
اين مسئله ،نرمهاي مختلفي براي اعمال تنکي بر فراوانيها
به تابع هزينه  NMFاعمال ميگردد که نرم  Lqبراي
ماتريسي مثل  Sبه شکل رابطه ( )1به دست ميآيد.

()1

()3

()4

()5

)||X||F = √trace(X T X

1
f(M, S) = ‖X − MS‖2F + 𝜆||S||1/2
2

در پژوهش حاضر با توجه به اينکه ماتريس طیفها نیز
ميتواند تنک باشد [ ،]71قید تنکي را بر روي ماتريس
مذکور نیز اعمال ميکنیم که درنتیجه تابع هدف نهايي به
شکل رابطه ( )8خواهد بود.
()8

1
f(M, S) = ‖X − MS‖2F + 𝜆1 ||S||1/2
2
+ 𝜆2 ||M||1/2

در رابطه اخیر پارامترهاي  𝜆1و  𝜆2پارامترهاي
تنظیمکننده میزان تأثیر ترمهاي اعمال تنکي هستند.

 -3-2تئوری یادگیری گروهی
استفاده از يادگیري گروهي به صورت يک فرآيند
تکراري ،ميتواند در بهینهکردن نتايج الگوريتمهايي که
4 Frobenius

اس

= ∫ θ w(θ|x1 , … , xn ) q(θ|x1 , … , xn )dθ
n

1
= ∫ θ w(θ|x1 , … , xn ) ( ∑ δ(θ − θi )) dθ
n
i=1

()74

n

1
= ∫ ∑ θ w(θ|x1 , … , xn ) δ(θ − θi ) dθ
n
i=1
n

1
= ∫ ∑ θi w(θi |x1 , … , xn ) δ(θ − θi ) dθ
n
i=1

n

1
= ∑ θi w(θi |x1 , … , xn ) ∫ δ(θ − θi ) dθ
n

E(θ) = ∫ θ f(θ|x1 , . . , xn )𝑑θ

i=1
n

تابع توزيع  ،fتابع توزيع واقعي  θميباشد .مسئلهاي
که وجود دارد اين است که اين تابع توزيع ناشناخته است.
بنابراين ميتوان تابع توزيعي همانند  qتعريف کرد و
بهوسیله آن توزيع واقعي  θرا تخمین زد .تابع توزيع
انتخاب  θبا توجه به دادههاي يادگیر بهصورت
)  q(θ|x1 , … , xnتعريف ميشود .درنتیجه امید رياضي θ
به شکل زير خواهد بود:

i=1

()3

()71

) f(θ|x1 , … , xn
q(θ|x1 , … , xn )dθ
) q(θ|x1 , … , xn

)E(θ|x
= ∫θ

تابعي مثل  Wبهعنوان تابع وزن به شکل رابطه ()77
تعريف ميشود.
()77

) f(θ|x1 , … , xn
) q(θ|x1 , … , xn

= ) w(θ|x1 , … , xn

درنتیجه امید رياضي  θبه شکل زير خواهد بود:
)E(θ|x

()72

= ∫ θ w(θ|x1 , … , xn ) q(θ|x1 , … , xn )dθ

تابع توزيع  qميتواند تابعي دلخواه باشد .ازاينرو
بهطور دلخواه اين تابع را تابع ضربه به شکل زير تعريف
ميکنیم:
n

()73

1
) ∑ δ(θ − θi
n

= )q(θ|x

i=1

درنتیجه براي امید رياضي  θاثبات ميشود که:

) ∑ θi W(θi |xi
1
= ) = ∑ θi w(θi |x1 , … , xn
) ∑ W(θi |xi
n

به عبارتي میانگین وزندار خروجيهاي حاصل از هر
تکرار ،ميتواند جوابي نزديک به جواب بهینهي سراسري
تولید کند.
 -4-2روش پیشنهادی EL1/2-NMF

وجود اطالعات اولیه در مورد صحنهي برداشتشده در
تصويربرداري فراطیفي انکارناپذير است .به عبارتي همواره
اطالعات اولیهاي در مورد صحنه برداشتشده قبل از
هرگونه پردازش موجود ميباشد .يکي از اين اطالعات
آگاهي تقريبي از پوشش اراضي در تصوير مدنظر است .به
بیان روشنتر در هر صحنه تعدادي از اعضاي خالص
شناختهشده هستند [ .]71وجود اين اعضاي خالص
شناختهشده ميتوانند در پردازشهاي مختلف مفید باشند.
ازاينرو در روش پیشنهادي ،بهگونهاي که در ادامه توضیح
داده خواهد شد ،وجود يک عضو خالص مشخص در تصوير
فراطیفي بهعنوان اطالعات اولیه وارد پردازش ميشود.
همانطور که در بخش  7گفته شد ،اين عضو خالص
پژوهش عضو خالص اولیه نامیده ميشود.
تجزيهي طیفي را بهصورت يک فرآيند تصادفي در نظر
ميگیريم که  Mو  Sخروجيهاي آن هستند .در روش
پیشنهادي طبق تئوري يادگیري گروهي ذکرشده در
بخش قبل ،ابتدا الگوريتم  L1/2-NMFبه تعداد دلخواه تکرار
ميشود .سپس هرکدام از تکرارها بهوسیله پارامتر  SADو
با استفاده از طیف عضو خالص اولیه وزندهي ميشوند؛ به
عبارتي دقت استخراج طیف عضو خالص اولیه بهعنوان
وزن آن تکرار در نظر گرفته ميشود .اگر  PEطیف واقعي
عضو خالص اولیه و  PEiطیف استخراجشده عضو خالص
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جواب بهینهي محلي فراوان دارند نقش اساسي داشته
باشد .در اين بخش مباحث رياضي يادگیري گروهي مطرح
و اثبات ميشود و چگونگي رسیدن به جواب بهینه با انجام
يک پروسهي تکراري روشن ميگردد.
اگر ) f(θ|xتابع توزيع  θيعني خروجي فرآيند تصادفي
 xباشد ،در  nبار اجراي  ،xتابع توزيع  θبه شرط اين n
بار اجرا بهصورت )  f(θ|x1 , … , xnخواهد بود .امید رياضي
 θبهصورت رابطه ( )3قابلمحاسبه است.

)E(θ|x

ارائه روشي مبتني بر يادگیري گروهي براي بهبود نتايج

اولیه از تکرار  iباشد ،آنگاه پارامتر  SADکه معیاري براي
میزان شباهت بین دو طیف مذکور است از رابطه زير به
دست ميآيد.
()75

)

PE T . PEi

|| ||PE||. ||PEi

( SAD = cos −1

حاصل از NMF

در رابطه فوق  SADiمقدار پارامتر  SADبراي تکرار
ميباشد .بديهي است که هرچه میزان  SADکوچکتر
باشد و به عبارتي طیف استخراجشده به طیف واقعي
نزديکتر باشد ،وزن آن تکرار بیشتر خواهد بود .بنابراين
وزن تکرار  iام را بهصورت معکوس  SADiدر نظر
ميگیريم و خواهیم داشت:
i

()71

1
SADi

()78

N

()73

1
2
) RMSEk = √ ∑(Sik − Ŝik
N
i=1

 -1-3ارزیابی بر روی دادههای فراطیفی مصنوعی

= Wi

1 Root Mean Square Error

2 Dirichlet distribution

∑Ti=1 Wi Mi
∑Ti=1 Wi

= MFinal

∑Ti=1 Wi Si
∑Ti=1 Wi

= SFinal

 -3آزمایشها و نتایج
در اين بخش نتايج حاصل از آزمايشهاي انجامشده با
استفاده از دادههاي فراطیفي مصنوعي و فراطیفي واقعي
مورد ارزيابي قرار ميگیرند .براي بررسي کارايي روش
پیشنهادي ،نتايج حاصل از آن با نتايج حاصل از دو
الگوريتم مشهور  L1/2-NMFو  R-CoNMFکه در مقدمه
توضیح داده شدند مقايسه ميگردد.
براي ارزيابي نتايج حاصل در اين مقاله ،از دو متريک
بسیار متداول در پژوهشهاي تجزيهي طیفي استفاده شده
است .اولین متريک SAD ،ميباشد که در بخش قبل به
آن پرداخته شد .اين پارامتر عالوه بر وزن دهي به هر تکرار
از الگوريتم تجزيهي طیفي ،ميتواند بهعنوان معیاري براي
تعیین صحت کلي روش پیشنهادي نیز به کار رود .عالوه
بر آن پارامتر خطاي جذر میانگین مربعات (RMSE) 7نیز
براي تعیین صحت فراوانيهاي بهدستآمده ،استفاده
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گرديده است .اگر 𝑘𝑖𝑆 مقدار فراواني واقعي براي پیکسل
̂𝑆
ام در نقشه فراواني مربوط به عضو خالص 𝑘 ام و 𝑘𝑖
مقدار فراواني تخمین زدهشده براي همان پیکسل و مقدار
𝑁 تعداد پیکسلهاي تصوير باشد ،آنگاه 𝑘𝐸𝑆𝑀𝑅 که مقدار
خطا براي نقشه فراواني تولیدشده از عضو خالص 𝑘 ام
است از رابطهي زير محاسبه ميشود.

در اين بخش کارايي روش پیشنهادي  EL1/2-NMFبا
استفاده از دادههاي فراطیفي مصنوعي که بهوسیله
طیفهاي موجود در کتابخانهي طیفي  USGSساخته
شدهاند ،ارزيابي ميگردد .نقشههاي فراواني در اين مقاله با
استفاده از روش پیشنهادي در [ ]4ساخته شدهاند که
فراوانيها از توزيع ديريخله 2تبعیت ميکنند.
تصاوير فراطیفي مصنوعي مورداستفاده در اين بخش
بهوسیلهي مقادير مختلف تعداد اعضاي خالص و نويز ساخته
شدند تا تأثیر هرکدام از اين عوامل در نتیجهگیري مشخص
گردد .مقادير اعضاي خالص براي اين دادهها = P
} {3,6,9,12,15انتخاب گرديدند .همچنین مقادير نويز
} SNR (dB) = {25,40,50براي اعمال نويز در نظر گرفته
شدند .نتايج حاصل از آزمايش بر روي دادههاي فراطیفي
مصنوعي با الگوريتمهاي مختلف در جدول  7نمايش داده
شده است.
در جدول مذکور ،مقدار میانگین  SADارائه گرديده
است .اين مقدار از میانگینگیري مقدار  SADبراي
طیفهاي مختلف بهدست آمده است .در اين جدول
مقادير کمتر که حاکي از دقت بیشتر است ،برجسته
شدهاند .همانطور که در اين جدول مشخص شده است،
در اغلب موارد دقت روش پیشنهادي  EL1/2-NMFبهتر از
نتیجه بهدستآمده از ساير روشهاست .الگوريتم L1/2-
 NMFاز  75حالت مختلف از دادهها صرفاً در  4حالت
بهتر و در  2حالت همانند الگوريتم  EL1/2-NMFعمل
کرده است .همچنین الگوريتم  R-CoNMFدر تمامي
حاالت ضعیفتر از عملکرد دو الگوريتم ديگر بوده است.

درنهايت با ترکیب وزندار ماتريس طیفها و
فراوانيهاي بهدستآمده از تکرارهاي مختلف ،ماتريس طیف
نهايي و ماتريس فراواني نهايي به شکل زير خواهند بود:
()71

𝑖

اس

P
3

6

9

12

15

نتايج بهدستآمده از ارزيابي نقشههاي فراواني حاصل
از الگوريتمهاي مختلف نیز در جدول  2نمايش داده شده
است .همانطور که ذکر شد ،معیار ارزيابي اين نقشهها
پارامتر  RMSEميباشد.
در جدول  2نیز مقادير دقیقتر برجسته شدهاند.
همانطور که در اين جدول مشخص شده است ،بهطور کل
صحت نقشههاي فراواني حاصل از روش  R-CoNMFبهتر
از دو روش ديگر بوده است .اما در اين قسمت دو نکته
اساسي وجود دارد .نکته اول اين است که روش پیشنهادي
روشي سادهتر نسبت به  R-CoNMFبه حساب ميآيد .از
طرفي ميتوان تئوري يادگیري گروهي را بر روي نتايج
بهدستآمده از الگوريتم  R-CoNMFاجرا کرد .بااينحال
با توجه به سنگین شدن هزينه محاسبات ازلحاظ زماني،
اجراي يادگیري گروهي بر روي نتايج  L1/2-NMFترجیح
داده شده است .بااينحال در مواردي صحت روش
پیشنهادي بهتر از  R-CoNMFبوده است .نکتهي ديگر
اين است که روش پیشنهادي در تمامي موارد بهتر از
روش  L1/2-NMFنتیجه داده است .همچنین براي ارزيابي
بهتر بايستي  RMSEو  SADرا در کنار هم نگاه کرد.
درنتیجه بهطور کل با ارزيابي دو جدول  7و  ،2روش
پیشنهادي  EL1/2-NMFبا توجه به صحت خوب در
استخراج طیفها و فراوانيها نسبت به ديگر روشها
مناسبتر به نظر ميرسد .از طرفي توانايي يادگیري
گروهي در بهبود جوابهاي محلي تجزيهي طیفي روشن
ميگردد.

P
3

6

9

12

15

 -2-3ارزیابی بر روی دادههای فراطیفی واقعی
در اين بخش براي ارزيابي روش پیشنهادي از
مجموعه داده فراطیفي واقعي  Cupriteکه توسط
سنجنده  AVIRISاخذ شده است ،استفاده گرديده
است .اين داده که از مشهورترين مجموعه دادههاي
مورداستفاده در پردازش تصاوير فراطیفي به شمار
ميآيد ،در سال  7331از صحراي نوادا در اياالتمتحده
برداشت شد .دادهي مذکور شامل  224باند با قدرت
تفکیک مکاني  21متر و قدرت تفکیک طیفي 71
نانومتر ميباشد و محدودهي طیفي اين مجموعه داده از
 1/4تا  2/5میکرومتر است .اين دادهي فراطیفي به دلیل
شامل شدن مواد معدني و رخداد تلفیق طیفي شديد ،در
مباحث تجزيهي طیفي بسیار موردتوجه قرار گرفته
است .زيرمجموعهاي از اين داده با ابعاد 717×717
پیکسل براي ارزيابي نتايج در اين بخش از آزمايشها
مورداستفاده قرار گرفته است .باندهاي ،773-714 ،2 ،7
 711-748و  224-227اين تصوير باندهاي جذب آب و
باندهايي با  SNRپايین هستند و درنتیجه در
پردازشهاي تجزيهي طیفي از داده حذف شده و تعداد
باندها به  788باند کاهش خواهد يافت .باند سيام از
مجموعه دادهي  Cupriteبهطور نمونه در شکل  7نمايش
داده شده است .تعداد  3عضو خالص موجود در اين
تصوير با استفاده از روش  ]78[ HySimeتعیین گرديده
است.
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جدول -7مقادير میانگین  SADبهدستآمده براي طیفهاي
استخراجشده از الگوريتمهاي مختلف
SNR
EL1/2L1/2-NMF R-CoNMF
)(dB
NMF
25
0.0146
0.208
0.0135
40
0.002
0.31
0.0017
50
0.0004
0.235
0.0003
25
0.0254
0.1999
0.0246
40
0.0027
0.1643
0.0025
50
0.1529
0.0008
0.0008
25
0.0706
0.3508
0.0666
40
0.1867
0.0086
0.0082
50
0.002
0.1972
0.0019
25
0.1379
0.4552
0.1145
40
0.1603
0.0215
0.0214
50
0.1499
0.0052
0.0052
25
0.1708
0.564
0.1623
40
0.1603
0.0298
0.029
50
0.1165
0.0076
0.0075

جدول -2مقادير  RMSEبهدستآمده براي نقشههاي فراواني
استخراجشده از الگوريتمهاي مختلف
SNR
EL1/2L1/2-NMF R-CoNMF
)(dB
NMF
25
0.9715
0.9696
0.8453
40
0.9826
0.8181
0.6903
50
0.9885
0.2074
0.0644
25
0.808
0.8652
0.7894
40
0.9325
0.8828
0.5815
50
0.9189
1.0181
0.7156
25
0.9419
0.8399
0.7008
40
0.9321
0.8776
0.8019
50
0.877
0.8887
0.8354
25
0.8501
0.8457
0.7299
40
0.9319
0.8806
0.7783
50
0.9924
0.9929
0.787
25
0.8268
0.7728
0.7481
40
0.9627
0.8323
0.818
50
0.9949
0.9311
0.8678

ارائه روشي مبتني بر يادگیري گروهي براي بهبود نتايج

درنتیجه نميتوان آنالیزي براي مقادير فراواني در دادههاي
فراطیفي واقعي ارائه داد .بااينحال نقشههاي فراواني
استخراجشده با استفاده از روش پیشنهادي براي بررسي
کیفي کارايي آن ،در شکل  3نمايش داده شده است.
جدول -3مقايسهي کارايي الگوريتمهاي مختلف در استخراج طیف
اعضاي خالص از داده  Cupriteبر اساس پارامتر SAD
شکل -7باند سيام از مجموعه داده Cuprite

روش

حاصل از NMF

نتايج حاصل از ارزيابي روشهاي مختلف در
استخراج طیف اعضاي خالص موجود در داده  Cupriteدر
جدول  3نمايش داده شده است .همانطور که در جدول
مذکور مشاهده ميگردد ،روش پیشنهادي  EL1/2-NMFدر
اکثر موارد دقت بیشتري در استخراج طیف اعضاي خالص
داشته است .همچنین در جدول  3مقدار Average SAD
از میانگینگیري مقادير  SADبراي اعضاي خالص مختلف
به دست آمده است .کمتر بودن مقدار Average SAD
براي روش  EL1/2-NMFنسبت به ساير روشها نیز
ميتواند شاخص ديگري براي نشان دادن کارايي اين روش
باشد .طیف اعضاي خالص مختلف استخراجشده توسط
الگوريتم  EL1/2-NMFاز مجموعه دادهي  Cupriteدر کنار
طیفهاي مرجع در شکل  2نمايش داده شده است.
ازآنجاکه براي هیچ دادهي فراطیفي واقعي نقشهي مرجعي
بهمنظور بررسي کمي صحت فراوانيها وجود ندارد،

نام ماده

EL1/2NMF

RCoNMF

L1/2NMF

0.068

0.0811

0.0768

0.0902

0.1889

0.081

0.1025

0.0843

0.1108

Endellite GDS16

0.1242

0.1874

0.1272

Nontronite SWa-1.a

0.0789

0.1863

0.0886

0.0636

0.1082

0.0698

0.091

0.1246

0.0861

0.1027

0.1218

0.1099

0.0797

0.1032

0.0935

Andradite WS487

0.089

0.1318

0.0937

Average SAD

Alunite GDS84
Na03
Kaolin/Smect
KLF508 85%K

Desert Varnish
GDS141
Montmorillonite+Illi
CM37
Kaolin/Smect H89FR-5 30K
Montmorillonite+Illi
CM42

Kaolin/Smect H89-FR-5 30K

Kaolin/Smect KLF508 85%K

Alunite GDS84 Na03

Endellite GDS16

Desert_Varnish GDS141

Nontronite SWa-1.a

Montmorillonite+Illi CM42

Montmorillonite+Illi CM37

Andradite WS487

شکل -2طیف اعضاي خالص استخراجشده از الگوريتم  EL1/2-NMFبراي مجموعه داده ( Cupriteنمودار آبيرنگ) در مقايسه با طیفهاي
مرجع(نمودارهاي قرمزرنگ)
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Endellite GDS16

Desert_Varnish GDS141

Nontronite SWa-1.a

Montmorillonite+Illi CM42

Montmorillonite+Illi CM37

Andradite WS487

 -4نتیجهگیری و پیشنهادات
روشهاي بر مبناي  NMFبسیار موردتوجه
پژوهشگران تجزيهي طیفي تصاوير فراطیفي قرار گرفتهاند.
وجود هندسه غیرمحدب در تابع هدف  NMFو درنتیجه
کمینههاي محلي فراوان ،صحت روشهاي مذکور را بهطور
اساسي تحت تأثیر قرار داده است .در اين مقاله روشي بر
مبناي روش  L1/2-NMFو با استفاده از يادگیري گروهي
تحت عنوان  EL1/2-NMFبراي بهبود تجزيهي طیفي
تصاوير فراطیفي ارائه گرديد .در اين روش فرآيندي
تکراري از تجزيهي طیفي تصاوير فراطیفي مطرح شد .طي
اين فرآيند نتايج حاصل از تجزيهي طیفي در هر تکرار

نشريه علمي -پژوهشي علوم و فنون نقشه برداري ،دوره هشتم ،شماره  ،3اسفند ماه 7331

شکل -3نقشههاي فراواني استخراجشده از الگوريتم  EL1/2-NMFبراي مجموعه

اس

Kaolin/Smect H89-FR-5 30K

Kaolin/Smect KLF508 85%K

Alunite GDS84 Na03

داده Cuprite

وزندهي شده و با ترکیب آنها نتیجهاي بهینه حاصل
گرديد .آزمايشهاي انجامشده در اين پژوهش حاکي از
کارايي روش پیشنهادي در بهبود تجزيهي طیفي تصاوير
فراطیفي بود .هدف اساسي اين پژوهش مطرح نمودن
چگونگي استفاده از يادگیري گروهي در تجزيهي طیفي
بود که در دل اين مسئله نحوهي وزندهي به تکرارهاي
مختلف تجزيهي طیفي نهفته بود .بااينحال در کارهاي
آتي روشهاي ديگر وزندهي ميتواند در بهبود نتايج
کارآمد باشد .از طرفي جايگزين نمودن روشهاي ديگر
تجزيهي طیفي بهجاي  L1/2-NMFنیز ميتواند مبناي
پژوهشهاي آتي قرار گیرد.
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