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چکیده
آشکارسازي اهداف با ابعاد زيرپیکسل يکي از چالشهاي اساسي در پردازش تصاوير ماهوارهاي ميباشد .با توجه به قدرت تفکیک
طیفي باالي تصاوير ابرطیفي ،آشکارسازي اهداف از اهمیت ويژهاي در آنالیز اين نوع دادهها برخوردار ميباشد .از اينرو ،انتخاب باندهاي
طیفي بهینه به منظور بهبود آشکارسازي اهداف زيرپیکسلي به عنوان يکي از راهکارهاي مرسوم مورد توجه محققین است .نبود دادههاي
آموزشي يکي از اصلي ترين ضعفهاي انتخاب باندهاي بهینه براي آشکارسازي اهداف زيرپیکسلي ميباشد .در اين تحقیق بر مبناي
الگوريتم بهینهسازي توده ذرات ( ،) PSOروشي جديد جهت انتخاب باند به منظور آشکارسازي اهداف زير پیکسلي در تصاوير ابرطیفي
معرفي شده است .در روش پیشنهادي ،ابتدا طیف هدف مورد نظر به صورت تصادفي در يکسري پیکسلهاي میزبان از کل تصوير
ابرطیفي کاشت ميشود .سپس ،با هدف کمینهسازي نرخ هشدار اشتباه در آشکارسازي هدف ،به روش برآوردگر همدوسيهاي انطباقي
( ،)ACEباندهاي طیفي از طريق الگوريتم  PSOانتخاب ميشوند .به منظور ارزيابي میزان دقت روش پیشنهادي ،دو مجموعه داده ابرطیفي
از سنجندههاي  Hymapو  Hyperionاستفاده شده است .نتايج تجربي به دست آمده نشان مي دهند که بر اساس معیار کمترين مقدار
هشدار اشتباه و مساحت زير نمودار  ، ROCروش انتخاب باند پیشنهادي نسبت به حالت استفاده از تمام باندها ،روش الگوريتم ژنتیک
( ،)GAروش ژنتیک وزندار ( ،)WGو همچنین روشهاي متداول  PSOمبنا ،حداکثر نسبت زيرمجموعه ( )MSRو ضريب همبستگي
( ،)CCاز کارايي باالتري برخوردار ميباشد.

واژگان



کلیدی :تصاوير ابرطیفي ،آشکارسازي هدف ،انتخاب باند ،بهینهسازي توده ذراتACE ،

نويسنده رابط
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انتخاب باندهای بهینه برای آشکارسازی اهداف در تصاویر ابرطیفی برمبنای

انتخاب باندهاي بهینه براي آشکارسازي اهداف در تصاوير ابرطیفي ...

 -1مقدمه
قدرت تفکیک طیفي باالي تصاوير ابرطیفي در قالب
باندهاي بسیار باريک و پیوسته در محدودههاي طیفي
مرئي و مادون قرمز باعث شده است تا فناوري سنجش از
دور ابرطیفي جهت شناسايي اشیاء و پديدههاي زمیني به
طور گسترده مورد توجه قرار گیرد[ .]7اما تعداد زياد
باندها باعث هزينه محاسباتي سنگین [ ]3 ,2و اثر هیوز
[ ]4در پردازش تصاوير ميشود .از اين رو ،کاهش
پیچیدگي محاسباتي در پردازش تصاوير ابرطیفي به ويژه
در حوزه آشکارسازي هدف بسیار مورد توجه قرار گرفته
است [ . ]71-5انتخاب و استخراج ويژگي (باند) دو رويکرد
اصلي کاهش حجم داده را تشکیل ميدهند [ .]71به طور
کلي در بحث استخراج ويژگي و به طور خاص در مورد
آشکارسازي اهداف ممکن است بخشي از اطالعات مهم
طیفي طي فرايند انتقال به فضاي جديد دچار تخريب و
تحريف شوند[ .]77از اين رو بهتر است جهت حفظ معناي
فیزيکي از انتخاب باند جهت کاهش بعد در آشکارسازي
اهداف استفاده نمود[.]71
انتخاب باندهاي طیفي مناسب معموالً به دوصورت
نظارتشده و نظارتنشده انجام ميگیرد که در هر دو
روش ،انتخاب باندها عموماً بر اساس ارزيابي پارامترهاي
شباهت بین باندها انجام ميگیرد[ .]73 ,71تاکنون بیشتر
روشهاي انتخاب باند جهت بهبود دقت طبقهبندي تصاوير
ارائه شدهاند[ ]27 ,21و تحقیقات اندکي به منظور
آشکارسازي اهداف ارائه شده است [ .]5يکي از علل اصلي
اين موضوع ،کمبود يا نبود نمونههاي آموزشي هدف مورد
نظر در تصاوير ابرطیفي است [ .]5اين مشکل به ويژه در
خصوص آشکارسازي اهداف زيرپیکسلي که در آنها هدف
تنها بخشي از سطح يک پیکسل را اشغال مينمايد ،از
اهمیت بیشتري برخوردار است .الزم به توضیح است که
در اهداف زيرپیکسلي ،طیف هدف مورد نظر به شدت
تحت تأثیر طیف پیکسل هاي همسايه قرار ميگیرد و اين
موضوع باعث ميشود تشخیص پیکسلهاي هدف از
پیکسلهاي غیرهدف دشوار گردد .در اين تحقیق جهت
رفع مشکل مذکور ،باندهاي مناسب براي آشکارسازي
اهداف زيرپیکسلي از طريق نمونههاي آموزشي شبیهسازي
شده متعدد که با استفاده از کاشت طیف هدف در تصوير
ايجاد ميشوند ،انتخاب ميشوند.
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پس از دستیابي به دادههاي آموزشي کافي ،استراتژي
جستجوي در فضاي تصاوير ابرطیفي جهت انتخاب
باندهاي بهینه از اهمیت بااليي برخوردار است [ .]5روش
هاي متفاوت و متنوعي جهت انتخاب باند به صورت
نظارت شده و نظارت نشده ارائه شده است و مهمترين
مشکالت اين روش ها عبارتند از (الف) بسیاري از اين
روش ها زمانبر ميباشند( ،ب) برخي ديگر قابلیت اجرا بر
روي روشهاي آشکارسازي اهداف را ندارند و فقط در
حوزهي طبقهبندي کاربرد دارند و (ج) برخي ديگر نیز تنها
مختص به يک روش آشکارسازي ميباشند .از اين رو
جهت رفع اين نواقص الگوريتمهاي تکاملي از قبیل
الگوريتم ژنتیک ( ،]22 ,71[ )GAژنتیک وزندار
( ،]23[ 7)WGAمورچگان [ ، ]24کرم شبتاب [ ]25و
توده ذرات[ ]21 ,21 ,5جهت انتخاب باندهاي مناسب
مورد توجه و استفاده محققان قرار گرفته است.
الگوريتم  PSOيک الگوريتم بهینهساز تکاملي است
که توسط  Eberhardو  ]21[ Kennedyمعرفي گرديد.
اين روش از حرکت دسته جمعي ذرات (پرندگان و
ماهیان) جهت جستجوي بهینه فضا (محیط زندگي) به
منظور دسترسي به هدف مشخص (غذا يا فرار) الگو
گرفته است .در اين روش ،ذرات جهت دسترسي به يک
هدف مشخص از طريق ارتباط با يکديگر به جستجوي
فضا پرداخته و به بهترين جواب کلي ميرسند .اخیراً در
تحقیق [ ]5انتخاب باندهاي بهینه جهت آشکارسازي هدف
با استفاده از الگوريتم  PSOانجام شده است .در آن
تحقیق ،با مطالعه بر روي يک هدف با ابعاد پیکسل کامل،
جهت بکارگیري  PSOاز دو تابع حداکثر نسبت
زيرمجموعه ( )2MSRو ضريب همبستگي ( )3CCاستفاده
شده است ( ر.ک .بخش .) 3,3
در تحقیق حاضر در حالت نبود داده آموزشي کافي،
دادههاي آموزشي مناسب براي آشکارسازي اهداف
زيرپیکسلي در تصوير از طريق کاشت تصادفي طیف هدف
در تعدادي از پیکسلهاي تصوير ايجاد ميشوند و همچنین
از الگوريتم  PSOبا کمک آشکارساز  4ACEمحلي []23
جهت انتخاب باندهاي بهینه استفاده ميشود.
1 Weighted Genetic Algorithm
2 Maximum-Submaximum-Ratio
3 Correlation Coefficient
4 Adaptive Coherence Estimator

اس

 -1-2روش Local-ACE

روشهاي آشکارسازي اهداف زيرپیکسل بر حسب آنکه
پارامترهاي آماري زمینه تصوير در آنها مشخص است يا نه،
به دو دسته زمینه ساختار يافته 7و ساختار نیافته 2تقسیم
ميشوند .الگوريتم  ACEکه يکي از الگوريتمهاي کارآمد و
متداول جهت آشکارسازي اهداف در زير پیکسل و تمام
پیکسل است [ ]31 ,23 ,77که در دسته دوم قرار دارد .در
اين روش از تابع توزيع نرمال جهت مدلسازي زمینه تصوير
استفاده ميشود .از طرفي با توزيع نرمال نويز  vدر تصوير،
فرضیه حضور  H 0و عدم حضور  H 1طیف هدف  s tدر
پیکسل تحت آزمايش  xبا فرمول ( )7بیان ميشود [.]31

 Target absent 
 Target present 

H 0 : x v
H 1 : x  at s t  v

اصوالً براي آشکارسازي اهداف زيرپیکسلي در تصاوير
ابرطیفي ،از روش  Local ACEاستفاده ميشود [.]23
مطابق معادله  ،2در اين روش به جاي استفاده از میانگین
و کواريانس کل تصوير از میانگین و کواريانس پیکسلهاي
پنجرهي همسايگي استفاده ميشود [.]23
()2

T
( x)  sign(( s  m )T  1( x  m )).
) ( ACE
t
L
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(( s  m )  ( x  m ))2
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N 1

()3

 L

در اين رابطه اگر X > 0باشد  sin(𝑋) = 1و اگر

<X

 0باشد  sin(𝑋) = −1خواهد بود  m L .و 𝐿 Σو  Nبه
ترتیب میانگین محلي ،کواريانس محلي و تعداد پیکسل
هاي همسايه هستند.
 -2-2روش PSO

الگوريتم  PSOيکي از روشهاي تکاملي جستجوي
فضاهاي بزرگ ابعاد 3است که مزاياي زيادي در حوزهي
استراتژي جستجو 4دارد .توانايي باال در جستجوي فضاهاي
1 Structured Background
2 Unstructured Background
3 High Dimensional
4 Search strategy

X id  X id V id

()4

که در آن  V idسرعت هر ذره است .هر ذره با سرعت
مشخص در فضاي جستجو حرکت ميکند و موقعیت
بهترين جوابي که خود تجربه کرده است (  ) P idرا با
بهترين جوابي که تمام ذرات تجربه کردهاند ( ) P gd
مقايسه مينمايد و با حرکت در مسیر اين دو جواب به
جستجوي فضا و يافتن بهترين جواب کلي ميپردازد .به
اين ترتیب مقدار  V idاز رابطه زير محاسبه مي شود [.]37
()5

V id    V id  c1 r1 ( Pid  X id ) 
) c 2  r 2  ( P gd  X id

که در آن  C1و  C2مقدار حرکت ذره به سمت
جواب محلي و جواب کلي را تعیین ميکند 𝑟1 .و  𝑟2هم
مقادير تصادفي بین صفر و يک هستند .پارامتر  تعیین-
کننده اينرسي سرعت ذره است که معموال در مسائل
پیوسته جهت کاهش سرعت اولیه ذره يک عدد کوچکتر از
يک به آن تعلق ميگیرد.

 -3-2مجموعه داده مورد استفاده
 -1-3-2مجموعه داده TDBT

يکي از معدود مجموعه دادههاي مناسبي که جهت
ارزيابي و بررسي توانايي الگوريتمهاي آشکارسازي هدف در
تصاوير فراطیفي وجود دارد ،مجموعه دادههاي تست کور
آشکارسازي هدف ( ]32[ )1TDBTميباشد .اين مجموعه
داده شامل تصوير بازتاب و راديانس شهر کک ايالت مونتانا
5 update
6 Target Detection Blind Test
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 -2مواد و روشها

()7

چند بعدي ،همگرايي سريع در رسیدن به جواب و
همچنین برقراري ارتباط و انتقال اطالعات بین ذرات
جهت دسترسي سريع به جواب بهینه نهايي از مهمترين
ويژگيهاي الگوريتم  PSOاست .چون هدف نهايي در اين
مقاله انتخاب مجموعهاي از باندها از میان يک مجموعه
باند اصلي است ،الگوريتم باينري  PSOاستفاده گرديد.
در روش  PSOبراي تصوير داراي  Kباند ،هر ذره يک
بردار به اندازه  K×1خواهد بود .که اگر هر ذره را با X id
نشان دهیم مؤلفههاي اين بردار مقادير  1و  7هستند .به
نحوي که  7و  1به ترتیب نشان دهنده انتخاب و عدم
انتخاب آن باند است .در تکرارهاي مختلف موقعیت هر ذره
توسط فرمول زير بروزرساني 5ميشود.

انتخاب باندهاي بهینه براي آشکارسازي اهداف در تصاوير ابرطیفي ...

آمريکا به همراه موقعیت زمیني اهداف موجود در تصوير
است .تصوير ابرطیفي مورد استفاده ،مشتمل بر  721باند

طیفي و در ابعاد  111×211پیکسل توسط سنجنده
 Hymapاست که در شکل ( )7نمايش داده شده است.

شکل  -7ترکیب رنگي تصوير سنجنده  HyMapاز مجموعه داده  .TDBTمربع زرد رنگ محدودهي اهداف مورد نظر را نشان مي دهد.

قدرت تفکیک مکاني اين تصوير  3متر است و 72
هدف با ابعاد مختلف در آن وجود دارد که تمرکز اين مقاله

بر روي اهداف زير پیکسلي قرار گرفته است .نوع و ابعاد
اين اهداف استفاده شده در جدول ( )7ارائه شده است.

جدول  -7مشخصات اهداف

نوع

اندازه (متر)

نام

نايلون خرمايي
نايلون خرمايي
نايلون خاکستري
نايلون خاکستري
پارچه سبز
پارچه سبز

2× 2
7× 7
2× 2
7× 7
2× 2
7× 7

F5a
F5b
F6a
F6b
F7a
F7b

در تاريخ  37مي  2117از منطقه دلتاي

پارچه قرمز
نايلون زرد
پارچه آبي
پارچه آبي
نايلون قرمز
نايلون قرمز

3× 3
3× 3
2× 2
7× 7
2× 2
7× 7

F1
F2
F3a
F3b
F4a
F4b

در اين مجموعه داده ،داده واقعیت زمیني مربوط به

 -2-3-2مجموعه داده دلتای اوکاوانگو
تصوير ابرطیفي اخذ شذه توسط سنجنده

نوع

اندازه(متر)

نام

Hyperion

اوکاوانگو1

واقع در

کالس خاک

روباز2

در  51پیکسل مشخص گرديده است

(شکل .)2

شمالغرب کشور بوتسوانا (شکل  )2مجموعه دادهي
ديگري است که در اين مطالعه جهت ارزيابي و کارايي
روش پیشنهادي مورد استفاده قرار گرفته است.
اين تصوير با ابعاد  7411×251پیکسل و قدرت تفکیک
مکاني  31متر داراي قدرت تفکیک طیفي  242باند در
محدوده طیفي  411تا  2511نانومتر ميباشد .باندهاي
کالیبره نشده و نويزي اين تصوير ،که خصوصیات جذبي آب
را پوشش ميدهند ،حذف شدهاند و  745باند باقي مانده
است (شامل باندهاي-734 ،773-712 ،31-12 ،55-71
 714و  .)221-711پیشپردازش اين دادهها جهت کاهش
اثرات نامطلوب آشکارسازها ،خطاي کالیبراسیون داخلي
آشکارسازها و آنوماليهاي دورهاي انجام شده است.

شکل  -2ترکیب رنگي طبیعي ( )RGBباندهاي  57،743،37سنجنده
 .Hyperionاز منطقه دلتاي اوکاوانگو پیکسلهاي آبي رنگ ،موقعیت
هدف را نشان مي دهد

Okavango 1

Exposed soil 2
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اس

اصوالً در انتخاب باندهاي طیفي معیارهايي همچون
افزايش دقت آشکارسازي ،کاهش حجم ديتا ،پیچیدگي
محاسباتي و همچنین کاهش زمان پردازش مورد توجه
قرار ميگیرند .لذا در اين مطالعه روش پیشنهادي با پنج
روش مختلف مورد بررسي و مقايسه قرار ميگیرد .با سه
حالت تمام باند ،روش بهینهسازي ژنتیک و ژنتیک وزندار
و همچنین  2روش _PSOمبناي  MSRو  CCمقايسه
ميگردد .روش اول آشکارسازي در حالت تمام باند است
که انتظار ميرود روش پیشنهادي موجب افزايش دقت و
نیز کاهش حجم داده گردد .حالت دوم و سوم آشکارسازي
در حالت انتخاب باندهاي طیفي از طريق  ]22 ,71[ GAو
 ]23[ WGAاست که در حوزه بهینهسازي رقیبي جدي
براي  PSOمحسوب ميگردند .حالتهاي 3و 4نیز انتخاب
باندها از طريق دو روش جديد -PSOمبناي MSR
(رابطه )1و ( CCروابط 1و [5] )1است که بر اساس نتايج
تجربي ارائه شده روشهاي موفقي ميباشند.
M
arg max
S
)  S SM (

در رابطه باال M ،میانگین پیکسل داراي بیشترين
مقدار  ACEبهمراه  4پیکسل مجاورش است و  SMنیز
میانگین  71پیکسل داراي بیشترين مقدار  ACEبه غیر از
 5تاي  Mاست 𝜙s .نیز مجموعهي باندهاي انتخابي است.
اگر خروجي الگوريتم  ACEرا براي حالت استفاده تمام
باندها و استفاده از باندهاي انتخابي و همچنین میانگین
آنها را به ترتیب 𝑂2 ،𝑂1و  Ō 2 ، Ō 1بنامیم براي يک تصوير
با ابعاد  m×nتابع هزينه  CCنیز به صورت رابطه ()1
تعريف ميشود.
()1

)  m  n ( o1mn  o 1)( o 2 mn  o 2
) (  m  n ( o1mn  o 1) 2 )(  m  n ( o 2 mn  o 2 ) 2

CC 

در هر دوي اين توابع ،هدف الگوريتم  ،PSOبیشینهسازي
مقادير  CCو  MSRبا استفاده از انتخاب باندهاي بهینه است.
جهت مقايسه کارايي آشکارسازي روش پیشنهادي نسبت به
چهار روش بیان شده و همچنین براي بررسي عملکرد
الگوريتمها و صحتگیري آنها در آشکارسازي هدف ،از

 -3روش پیشنهادی
روش ارائه شده جهت آشکارسازي اهداف زير پیکسل در
تصاوير ابرطیفي مطابق فلوچارت شکل  3پیادهسازي گرديده
است .بعد از تهیه تصوير ابرطیفي به همراه امضاي طیفي
اهداف ،طیف هدف مورد نظر در برخي از پیکسهاي تصوير به
صورت تصادفي کاشت ميشود .تعداد پیکسلهاي میزبان
براي کاشت به فراواني حضور هدف و پیچیدگيهاي منطقهي
تصويربرداري شده وابسته است و توسط کاربر تعیین ميشود.
از آنجا که در آشکارسازي اهداف ،اصوالً فراواني حضور هدف
در تصوير بسیار کم است لذا در اين تحقیق تعداد پیکسلهاي
میزبان براي کاشت با درصد بسیار کمي از کل پیکسلهاي
تصوير تعیین شده است .کاشت بر مبناي اندازه هدف مورد
جستجو و قدرت تفکیک مکاني تصوير انجام ميپذيرد تا
هدف کاشته شده به اندازه هدف موردنظر در تصوير ،شبیه-
سازي گردد .به اين ترتیب نمونههاي شبیهسازيشده از
طريق کاشت طیف هدف ايجاد ميگردد (معادله .]35[ )1
()1

u  f .St  (1  f ).b
1 False Alarm Rate
2 Area Under Curve
3 Receiver Operating Characteristic
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 -4-2معیار ارزیابی کارایی آشکارسازی

()1

شاخص نرخ هشدار اشتباه ( ]33[ )7FARو پارامتر مساحت
زير نمودار ( )2AUCدر منحني ( )3ROCاستفاده شده است
[ .]34به نسبت تعداد پیکسلهايي که در نقشه آشکارسازي
به اشتباه به عنوان هدف شناسايي ميشوند به تعداد کل
پیکسلهاي تصوير نرخ هشدار اشتباه ميگويند .هرچه اين
نرخ کمتر باشد دقت آشکارسازي بهتر خواهد بود .همچنین
نمودار  ROCنشان دهنده نسبت نرخ هشدار اشتباه به
احتمال آشکارسازي هدف به ازاي حد آستانههاي مختلف
براي الگوريتم آشکارسازي هدف مورد نظر ميباشد .مقدار
 AUCدر نمودار  ROCعددي بین صفر تا يک ميباشد؛ که
هرچه اين مقدار بیشتر باشد کارايي الگوريتم آشکارساز هدف
مورد نظر نیز بیشتر خواهد بود [ .]33 ,77نظر به اينکه در
آشکارسازي اهداف زيرپیکسلي ،عمالً آشکارسازي  711درصد
اهداف مورد نظر با افزايش شديد  FARهمراه است؛ لذا با
الهام از ايدهي مطرح شده توسط  [33] Matteoliميتوان
مقدار  AUCدر نرخهاي آشکارسازي مطلوب (مانند  )%11را
به عنوان معیار ارزيابي کارايي در نظر گرفته.

انتخاب باندهاي بهینه براي آشکارسازي اهداف در تصاوير ابرطیفي ...

در اينجا f ،نسبت کاشت طیف هدف St ،طیف هدف و
 bطیف پیکسل انتخاب شده جهت کاشت است که منجر
به ايجاد هدف شبیه سازي شده  uمي شود .مقدار  fبر
حسب اندازه پیکسل تصوير و اندازهي اهداف تعیین ميشود.
اين روش اثرات جانبي که از تابش و پراکنده شدن
تشعشعات طیف هدف به پیکسلهاي پس زمینه محلي
ناشي ميشود را در نظر نميگیرد .از اين رو در مطالعه []31
معادلهاي جديد جهت اعمال اين اثرات بر روي پیکسلهاي
جانبي ارائه گرديد .ايشان از يک تابع گوسي به صورت
رابطهي  3به عنوان تابع گسترش تشعشعات هدف استفاده
کردند .در اين رابطه  ρiفاصله فضايي بین پیکسل پسزمینه
و پیکسل هدف و  پهناي تابع گوسي است.
()3

Zi exp(  i2 / 2 ). f .t 
(1exp(  i2 / 2 ). f ).bi

پس از ايجاد اهداف شبیهسازي شده ،باندهاي بهینه از
طريق الگوريتم  PSOانتخاب ميشوند .میزان دقت جواب در
هر چرخه از الگوريتم  ،PSOتوسط توابع هزينه تعیین مي-
شود و در نهايت جوابي به عنوان پاسخ نهايي معرفي مي-
گردد که بتواند اين تابع هزينه را بیشینه يا کمینه نمايد .با
توجه به اينکه هرچه مقدار  FAکمتر باشد آن آشکارسازي
هدف بیشتر است و زماني  FAکاهش مييابد که مقدار

 ACEدر موقعیت پیکسل هدف بیشینه (عدد )7باشد؛
بنابراين تابع هزينه طبق معادله ( )71به عنوان FAcost
تعريف ميشود تا الگوريتم  PSOبتواند با استفاده از باندهاي

انتخابي (  ) SBمقدار میانگین  ACEرا در موقعیت
پیکسلهاي هدف کاشتهشده ( )Implanted Targetبیشینه
نمايد .در نهايت باندهايي انتخاب ميشود که میانگین ACE
را در اهداف کاشته شده بیشینه نمايد.
()71

}) FA cos tSB arg{max SB ( ACEmeanIT

در مرحله پاياني ،در تصوير اصلي الگوريتم
 Localبر اساس استفاده از باندهاي انتخاب شده بر روي
تصوير اصلي اجرا ميگردد .خروجي اين مرحله نقشه
شناسايي هدف خواهد بود که با اعمال يک حد آستانه در
نقشه آشکارسازي ميتوان هدف يا غیر هدف بودن
پیکسلها را مشخص نمود .در اين تحقیق حد آستانه از
طريق رابطه  77تعیین ميشود [.]31
ACE

()77

T  d  z . d

در اين رابطه ،با استفاده از میانگین (  )  dو انحراف

معیار (  )  dنقشه آشکارسازي و تعیین يک آماره ( ) z
در حد معقول و معنيدار ،حدآستانه  Tتعیین ميگردد.

شکل  -3نمودار روش پیشنهادي

 -4نتایج تجربی و بحث
 -1-4پیش پردازش تصاویر
با توجه به اينکه در اين الگوريتم هدف پیدا کردن
پیکسلهاي مشابه با طیف بازتاب هدف است .ابتدا بايد
تصوير راديانس را به بازتاب تبديل نمود که در مجموعه
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داده  TDBTطیف بازتاب از منطقه موجود ميباشد.
براي مجموعه داده دلتاي اوکاوانگو ،از رابطه زير جهت
تبديل تصوير راديانس  Hyperionبه تصوير بازتاب
استفاده گرديد [:]31
()72

𝜋. 𝐿𝜆 . 𝑑2
= 𝑝𝜌
𝑠𝜃𝑠𝑜𝑐 𝐸𝑆𝑈𝑁𝜆 .

با توجه به مطالعات انجام شده [ ]5و همچنین
ارزيابيهاي اولیه ،الگوريتم بهینهسازي  PSOبا  211ذره
در حداکثر  7111چرخه با اعمال دو قید توقف ،چرخه در

اس

 تنظیم الگوریتم PSO

 تنظیم الگوریتمهای  ACEو  GAو WGA

در الگوريتم  Local ACEابعاد پنجرههاي داخلي و
خارجي جهت تعیین محدوده پیکسل هدف و پیکسلهاي
زمینه با توجه به ابعاد اهداف و قدرت تفکیک مکاني تصوير
 3×3و  5×5در نظر گرفته شد .پس از اجراي  PSOو
انتخاب باندهاي بهینه نهايي ،اهداف شبیهسازي شده در
تصوير حذف شدند و اين بار الگوريتم  Local ACEبر روي
تصوير اولیه پیادهسازي گرديد .تا موقعیت اهداف واقعي در
تصوير شناسايي شوند .از الگوريتم بهینه سازي  GAنیز
جهت انتخاب باند از طريق کاشت طیف هدف و تابع هزينه
 FAاستفاده گرديد .در الگوريتم  GAو  WGAاحتمال
جهش و زادوولد به ترتیب  1,2و  1,1تعیین شد .تعداد
ذرات  711عدد و با تعداد نسل  7111در نظر گرفته شد.
 تنظیم الگوریتمهای  CCو MSR
جهت ارزيابي بهتر الگوريتم ارائه شده 2 ،تابع هزينه MSR

و  ]5[ CCپیادهسازي گرديد .با توجه به زمانبر بودن اين توابع
هزينه ،جهت مقايسه متناظر در اين حالت ،از تصوير Hymap
برش خورده با ابعاد  311×711و تصوير  Hyperionبا ابعاد
 311×721بهره گرفته شد .که با توجه به کاهش ابعاد تصوير،
هدف شبیه سازي شده اين بار در  75نقطه از تصوير کاشته
شد .همچنین با توجه به نتايج ارائه شده در [ ]5مقدار  Kبراي
تابع هزينه  MSRبرابر  71در نظر گرفته شد.

 -2-4ارزیابی کارایی روش پیشنهادی
نقشههاي آشکارسازي بدست آمده با استفاده از روش
پیشنهادي جهت آشکارسازي پنج هدف زيرپیکسلي ،F3b
 F6b ،F5b ، F4bو  F7bبه همراه نقشهي آشکارسازي
هدف بعد از آستانهگذاري براي تصوير  Hymapدر شکل 4
نمايش داده شده است.
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که در اين رابطه 𝜆𝐿 و  𝑑2به ترتیب نمايشگر مقدار
راديانس در سنجنده و فاصله زمین-خورشید در واحد
نجومي ميباشند .میانگین انرژي تابشي خورشید براي هر
باند 𝜆 در پارامتر 𝜆𝑁𝑈𝑆𝐸 تعريف شده است .همچنین 𝑠𝜃
نشان دهنده مقدار زاويه زنیت خورشید در زمان اخذ
تصوير از منطقه ميباشد.
در بسیاري از تصاوير ابرطیفي ،باندهاي جذب آب و
باندهاي نويزي بعلت تأثیر مخرب بر روي نتايج ،بايد در
مرحله پیشپردازش حذف شوند .در اين مطالعه به دو علت
اين حذف صورت نگرفت؛ (الف) هر کدام از باندهاي تصوير
عليرغم اطالعات کم ميتوانند يک باند تأثیرگذار در
تفکیکپذيري طیف هدف باشند و (ب) در روش
پیشنهادي ،باندهاي نويزي ،مخرب و غیرقابل استفاده ،به
علت عدم کمک به جداسازي طیف هدف از زمینه تصوير به
صورت خودکار از تصوير حذف ميگردند .از طرفي باندهايي
با اطالعات کم اگر به تفکیکپذيري طیف از زمینه کمک
نمايند در پیشپردازشها به اشتباه حذف نخواهد شد.
جهت انتخاب باندهاي بهینه با استفاده از روش ،PSO
در مجموعه داده  TDBTابتدا کاشت اهداف بر مبناي
اندازه آنها در تناسب با مقدار قدرت تفکیک مکاني تصوير
انجام گرديد .با توجه به مساحت  3مترمربعي هر پیکسل
از تصوير و اندازه  4 ،7و  3مترمربعي اهداف  ،هر هدف با
نسبت  4/3 ،7/3و  3/3در  711نقطه از تصوير که به
صورت تصادفي انتخاب شده بودند ،کاشت گرديد .تعداد
پیکسلهاي میزبان براي کاشت نیز  1,15درصد از کل
پیکسلهاي تصوير ( 711پیکسل) در نظر گرفته شد.
در مجموعه داده دلتاي اوکاوانگو نیز به دلیل نبود
طیف میداني يا آزمايشگاهي از تعدادي از پیکسلهاي
موجود در تصوير به عنوان پیکسل آموزشي استفاده
گرديد .به اين ترتیب که هم طیف هدف جهت پیادهسازي
الگوريتم آشکارسازي از اين نمونهها استخراج گرديد و هم
به عنوان اهداف کاشته شده در الگوريتم بهینهسازي از اين
نمونهها استفاده گرديد .در اين مجموعه  73پیکسل در
ابعاد  7/2 ،7/4و  3/4زيرپیکسلي تا تمام پیکسلي به عنوان
هدف مورد جستجو ،تحت ارزيابي قرار گرفتند.

 511تکرار بدون مشاهده بهبود در جواب کلي بهینه و
رسیدن به جواب کلي بهینه  -7پیادهسازي گرديد .با توجه
به اينکه مساله انتخاب باند يک مساله باينري هست و
نیازي به کاهش تدريجي سرعت ذرات جهت رسیدن به
جواب بهینه نیست و از طرفي با توجه به جستجوي بهتر
فضا و جلوگیري از رفتن به سمت جوابهاي بهینه محلي
مقدار سرعت و اينرسي حرکت ذرات  7و مقدار ضرايب
 C1و  C2به ترتیب 7و 2در نظر گرفته شدند.

انتخاب باندهاي بهینه براي آشکارسازي اهداف در تصاوير ابرطیفي ...
شکل  -4نقشه آشکارسازي پنج هدف زيرپیکسلي در تصوير  HyMapبا استفاده از روش پیشنهادي
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اس

جدول  -2خروجي روشهاي انتخاب باند براي هدف  F5bدر تصوير Hymap
شماره باندهای انتخابی

نام روش

-17-11-13-17-11-51-51-43-31-31-33-23-21-21-23-22-21-73-71-71-74-73-71-1-1-4
711-715-11-11-17-11-12

FA_PSO

-711-31-31-35-32-13-11-15-14-12-51-44-32-37-21-27-73-71-71-72-77-71-1-5-3-2
721-724-723-722-773-771-774-773-772-777-771-712

GA

ضرایب باندها

- 1,11 - 1,71 - 1,71 - 1,11 - 1,45 - 1,4 - 1,71 - 1,71 - 1,7 - 1,71 - 1,14 - 1,74 - 1,71 - 1,11
- 1,75 - 1,2 - 1,73 - 1,73 - 1,35 - 1,7 - 1,73 - 1,75 - 1,11 - 1,72 - 1,13 - 1,74 - 1,44 - 1,47
1,13 - 1,73 - 1,12 - 1,13 - 1,1 - 1,11 - 1,11 - 1,73 - 1,12 - 1,11 - 1,75 - 1,71 - 1,14 - 1,12
- 1,74 - 1,13 - 1,27 - 1,15 - 1,73 - 1,13 - 1,14 - 1,14 - 1,71 - 1 - 1,75 - 1,2 - 1,71 - 1,34 -

در تمام تصویر

- 1,71 - 0 - 1,11 - 1,17 - 1 - 1,12 - 1,15 - 1,72 - 1,77 - 1,77 - 1,71 - 1,73 - 1,11 - 1,74

WGA

- 1,14 - 1,11 - 1 - 1,75 - 1,15 - 1,75 - 1,71 - 1,75 - 1,73 - 1,74 - 1,11 - 1,13 - 1,77 - 1,7
- 1,77 - 1,71 - 1,74 - 1,71 - 1,43 - 1,13 - 1,11 - 1,74 - 1,71 - 1,14 - 1,11 - 1,73 - 1,12
- 1,74 - 1 - 1,43 - 1,75 - 1,7 - 1,71 - 1,7 - 1,12 - 1,53 - 1,77 - 1,73 - 1,23 - 1,25 - 1,71
- 1,15 - 1,7 - 1,17 - 1,11 - 1,71 - 1,51 - 1,31 - 1,7 - 1,77 - 1,11 - 1,12 - 1,15 - 1,14 - 1,13
1,75
شماره باندهای انتخابی

-45-44-43-33-31-35-34-37-31-23-21-25-24-23-22-27-21-71-74-73-72-77-71-1-1-5
-33-32-31-13-11-15-12-11-13-11-14-17-11-15-14-13-17-11-53-55-54-52-57-41-41
721-723-722-721-771-771-772-771-713-711-715-714-713-31-31-35

MSR_PSO

-44-42-31-34-33-32-31-23-25-24-23-22-27-71-71-75-73-72-77-71-3-1-1-1-5-4-3-2
-31-31-35-34-31-13-15-14-17-11-15-14-13-11-15-11-51-51-51-53-52-57-51-41-41
-722-773-771-771-775-773-772-777-771-713-711-711-713-712-717-711-31

CC_PSO

در تصویر بریده شده

-33-31-35-34-37-13-11-11-14-11-11-53-53-41-33-32-31-21-22-21-73-71-73-71-1
723-721-771-775-773-772-711-713-712-711

FA_PSO

مقادير هشدار اشتباه الگوريتمهاي آشکارسازي هدف براي
مجموعه  Hymapدر مورد در جدول  3ارائه شده است.
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ستون سمت چپ خروجي روش آشکارسازي را
براي هريک از اهداف نمايش میدهد که مقاديري بین صفر
تا يک دارد و پیکسلهايي که به احتمال باال داراي طیف
هدف ميباشند به رنگ قرمز ميباشد .زمینه سبزآبي هر
يک از خروجيها نشان دهنده حذف مناسب زمینه تصوير
ميباشد.
ستون سمت راست نشان دهنده نقشه آشکارسازي بعد
از اعمال حدآستانه بر روي تصاوير سمت چپ است .دايره
هاي قرمز رنگ در تصوير موقعیت واقعي آن هدف را
نمايش ميدهد .لکههاي سیاه رنگ در هر يک از اين دواير

نشان دهنده شناسايي درست هدف مورد جستجو مي-
باشد.
خروجي الگوريتمهاي انتخاب باند براي هر يک از
روشهاي پیادهسازي شده در اين مطالعه ،براي هر هدف
مشخص ،تعدادي باند ميباشد که دقت نتايج الگوريتم
آشکارسازي هدف را بهبود ميبخشد .که البته اين خروجي
براي  WGAيک بردار ضرايب به اندازه تعداد باندهاي
تصوير ميباشد که داراي مقادير بین صفر تا يک است .به
عنوان نمونه ،باندهاي انتخابي و ضرايب تعیین شده براي
هدف  F5bاز تصوير  Hymapدر جدول  2ارائه شده است.

در تصوير بريده شده ( 311×711ضرب در)715
MSRتمام باندها
FA-PSO
CC-PSO
PSO

FA_PSO

تعداد باند

تعداد باند

تعداد باند

تعداد باند

تعداد باند

تعداد باند

FA

GA
تعداد باند

FA

WGA

تمام باندها
تعداد باند

FA

FA

FA

FA

در تمام تصوير (ضرب در )71

FA

نام هدف

انتخاب باندهاي بهینه براي آشکارسازي اهداف در تصاوير ابرطیفي ...

جدول  -3نرخ هشدار اشتباه و تعداد باند انتخابي در تصوير Hymap
5

FA

52

1

17

1

33

1

721

1

35

1

721

1

42

1

721

1

F1

13

1

11

1

45

1

721

1

47

1

721

1

41

1

721

1

F2

53

1

14

1

31

1

721

1

33

1

721

1

43

1

721

1

F3a

13

71,1

17

71,1

24

6.6

721

71,1

21

1.1

721

2,2

33

2,2

721

2,2

F3b

11

1

11

1

35

1

721

1

31

1

721

1

43

1

721

1

F4a

11

110

11

211

21

721

721

723

25

3.3

721

25,4

44

71,1

721

25,4

F4b

17

1

11

1

33

1

721

1

47

1

721

1

42

1

721

1

F5a

11

31

11

21,1

35

16.6

721

33,3

33

0.0

721

4,4

31

7,1

721

5,3

F5b

13

1

13

1

47

1

721

1

31

1

721

1

33

1

721

1

F6a

17

73,3

15

73,3

31

10

721

71,1

23

0.0

721

2,2

51

7,1

721

2,2

F6b

51

1,4

11

1,1

47

1,4

721

0.33

32

0.4

721

0.4

41

1,1

721

0.4

F7a

13

1

12

1

21

1

721

1

25

1

721

1

31

1

721

1

F7b

مجموعه داده  Hyperionاستفاده گرديد .نتايج محاسبه
نرخ مقدار هشدار اشتباه براي کل تصوير و تصوير برش
خورده در جداول  4ارائه شدهاند.

به همین ترتیب در تصوير  Hyperionنیز مقدار هشدار
اشتباه براي هر يک از  73پیکسل هدف ،مورد محاسبه و
ارزيابي قرار گرفت .با توجه به کندي پردازش در روشهاي
 MSRو  CCاز برش تصوير در ابعاد  311×721در

جدول  -4نرخ هشدار اشتباه و تعداد باند انتخابي در تصوير

All Band

تمام باندها

32,3

11,3

1

32,3

41,1

42,7

0.2

41,5

P6

711

711

11.1

711

51,5

13.0

31

52,2

P7

31,4

45,1

2.4

31,4

1,3

11.3

21,3

1,3

P8

31,1

14,3

46.4

31,2

13,2

11,5

40.1

37,1

P9

11,4

11,3

12.4

11,3

11,5

53,2

0.4

11,1

P10

4,7

1,1

0.006

3,3

35,4

31,1

2.1

34,1

P11

2,3

1,3

0.6

2

33,1

33,1

0.1

33,1

P12

7,3

1,1

0.1

7,5

11,5

53,1

0.3

15,4

P13

 143باند
1,5

77,4

0.1

1,4

13,1

14,5

0.4

53,5

P5

 32باند

51,1

53,3

13.1

51,5

11,1

11,1

66.6

11,3

P4

 10باند

22,3

21,3

1.3

22

13,3

11,2

2.3

12,4

P3

 143باند

 120باند

2,5

7,4

0.1

3

11,3

14

0.1

11,3

P2

 20باند

33

24,1

2.0

23,4

25,1

25,2

2.4

21,5

P1

 143باند

 13باند

تمام باندها
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CC-PSO

در کل تصوير (ضرب در )712
FA-PSO MSR-PSO

شماره پیکسل هدف

در تصوير بريده شده  311×721پیکسلي(ضرب در )712
All Band
PSO
GA
WGA

Hyperion

اس

تصوير

Hyperion

تصوير

Hymap

الف

ب

ج

د

ز
ه
شکل  -5نمودار  ،ROCستون سمت راست مربوط به تصوير  Hyperionو ستون سمت چپ مربوط به تصوير  Hymapميباشد .تصاوير ه و ز
بزرگنمايي تصاوير ج و د ميباشند
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نکتهاي که در اين ارزيابي الزم است مدنظر قرار بگیرد
تأثیر کاهش تعداد باند بر روي مقدار  AUCاست .از آنجا که
افزايش تعداد باند باعث افزايش اطالعات طیفي و در نتیجه
افزايش تفکیکپذيري زمینه تصوير از اهداف ميگردد []5؛
کاهش تعداد باند نیز منجر به کاهش مقدار  AUCخواهد شد
[ .]77 ,5مطالعه و بررسي بر روي روشهاي انتخاب باند در
حوزه آشکارسازي هدف نشان داده که کاهش تعداد باند
انتخابي باعث کاهش مقدار  AUCميگردد [.]71
از اين رو جهت مقايسه عادالنهي  AUCبین روشهاي
مورد استفاده در اين تحقیق و روش پیشنهادي ،الزم است

تعداد باند انتخابي در روش پیشنهادي را با کمترين تعداد
باند انتخابي ساير روشها برابر در نظر گرفت .نمودار ROC
براي هدف  F6bدر تصوير  Hymapو هدف خاک روباز در
تصوير  Hyperionدر شکل  5ترسیم گرديده است.
در شکل -5ه و -5ز نمودار  ROCبراي سطح آشکارسازي
 11و  15درصد نشان داده شده است .باتوجه به شکل -5د و
مقدار  ،AUCروش پیشنهادي نسبت به تمام باندها و WGA
مساحت کمتري به خود اختصاص داده و ضعیفتر عمل کرده.
اين درحالیست که طبق شکل -5ز و درنظرگیري سطح
آشکاري  %11نشاندهنده برتري روش پیشنهادي است.

انتخاب باندهاي بهینه براي آشکارسازي اهداف در تصاوير ابرطیفي ...

نتايج ارائه شده در جداول و تصاوير باال به وضوح نشان
دهنده برتري روش ارائه شده نسبت به روشهاي مقايسه
شده است .در جداول باال عالوه بر مقدار نرخ هشدار
اشتباه ،تعداد باندهاي انتخابي نیز بايد مورد توجه قرار
گیرد .همانطور که نتايج نشان ميدهد روش ارائه شده در
اکثر موارد وانسته دقت آشکارسازي را با وجود کاهش زياد
حجم داده ،افزايش دهد .اما در برخي موارد مانند هدف

 F4bدر روش  CCنتوانسته به هشدار اشتباه بهتري دست
يابد .در اين مورد نیز با افزايش تعداد باندها در روش ارائه
شده به عدد  ،51مقدار نرخ هشدار اشتباه به  711کاهش
يافت .در جدول  3علت صفر نشدن مقدار هشدار اشتباه
در اهداف کوچکتر مربوط به حضور همان اهداف در تصوير
با ابعاد بزرگتر است .که در شکل  1اين مساله نمايش داده
شده است.

شکل  -1مقادير خروجي الگوريتم  ACEبراي پیکسلهاي هدف و همسايه هاي آنها (در همسايگي  711پیکسلي)

اين نتايج نشان دهنده قدرت روش ارائه شده در
کاهش حجم داده و حفظ دقت آشکارسازي است .براي
اهداف تصوير  Hymapدر روش پیشنهادي نسبت به حالت
استفاده از تمام باندها GA ،و  WGAنرخ هشدار اشتباه به
ترتیب  41 ، 11و  31درصد و نسبت به روشهاي -PSO
مبناي  CCو  MSRنیز  33و  45درصد بهبود نتايج
حاصل شده است .براي تصوير  Hyperionنیز در مجموع
روش پیشنهادي تا حدود  41درصد مقدار هشدار اشتباه را
نسبت به ساير روشها کاهش داده است.


ارزیابی زمان اجرا

عالوه بر نرخ هشدار اشتباه ،در تعیین کیفیت روشهاي
انتخاب باند ،پارامتر زمان نیز تأثیرگذار و تعیینکننده است.
با توجه به اينکه براي توابع هزينه  MSRو  CCدر روش
 PSOالزم است در هر مرحله از چرخهي بهینهسازي ،يکبار
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الگوريتم آشکارساز بر روي تمام تصوير اعمال شود اين
پروسه بسیار زمانبر خواهد بود .در حالي که در الگوريتم
ارائه شده در هر چرخه تنها بر روي پیکسلهاي شبیهسازي
شده ،الگوريتم آشکارساز اعمال ميشود .در مورد روشهاي
_PSOمبناي  MSRو  CCبراي تصوير با ابعاد 311×711
پیکسل ،مدتي در حدود  5الي  4ساعت جهت انتخاب باند
زمان صرف شد و اين در حالیست که در مورد روش
پیشنهادي ،الگوريتم هاي بهینه ساز  GA ، PSOو WGA
در زماني در حدود  3الي  4دقیقه به جواب رسیدند .در
ارتباط با سرعت همگرايي هر يک از توابع ،همانطور که در
شکل شماره  1نشان داده شده است ،تقريب ًا بعد از تکرار
 211هريک از توابع هزينه ،الگوريتم  PSOرا همگرا مي-
نمايد و اگر بهبودي در نتیجه جواب کلي حاصل نشود بعد
از  511چرخه الگوريتم متوقف ميشود.

اس

 -3-4بحث
با توجه به معادله  ،1تابع هزينه  CCبه صورت ذاتي
به سمت افزايش حجم داده و انتخاب باندهاي بیشتر مي-
رود؛ چرا که در اين معادله CC ،زماني به مقدار بیشنه
(عدد  )7ميرسد که صورت و مخرج کسر با هم برابر
باشند و اين مسأله زماني اتفاق ميافتد که تعداد باندهاي
انتخابي برابر با باندهاي تصوير اصلي ،يعني  721باشد .اين
در حالي است که در صورت ارائه عدد  31يا  41تابع در
زمان قابل قبول همگرا نميشود و در نتیجه الگوريتم PSO
خروجي نخواهد داشت.
اين در حالي است که تابع هزينه  FAcostبا توجه به
رابطه  71به صورت ذاتي به سمت کاهش حجم داده و
انتخاب باندهاي کمتر ميرود؛ چرا که براي يک مجموعه N
عضوي که مؤلفههاي آن داراي مقادير بین  1تا  +7است،
زماني میانگین  mعضو از  Nعضو آن بهسمت بیشینه شدن
میرود که  mداراي يک عضو باشد و آن عضو هم ،بیشینه
مقدار مجموعه  Nعضوي باشد .بنابراين اين الگوريتم به
سمت کاهش تعداد عضوها يا همان باندها ميرود.
مطابق شکل  ،5الگوريتم  WGAميتواند با حفظ
تمامي تعداد باندها مانع از تقلیل مقدار  AUCناشي از
کاهش تعداد باندها گردد .از طرفي هم با اختصاص دادن
ضرايب بهینه تا حدودي توانايي کاهش تعداد هشدار
اشتباه را دارا ميباشند .از اينرو در مواردي که  AUCاز
اهمیت بیشتري نسبت به هشدار اشتباه برخودار باشد مي-
توان از  WGAاستفاده نمود .اما در مقايسه  GAبا WGA
به علت حذف نشدن باندها در  WGAمقدار هشدار اشتباه
چندان بهبود نمييابد .اين درحالي است که  WGAدر

 -3نتیجهگیری
در اين مطالعه يک روش جديد انتخاب باند جهت
آشکارسازي اهداف زيرپیکسلي بر مبناي تعريف يک تابع
هزينه جديد در الگوريتم  PSOباينري ارائه گرديد .اين
روش عالوه برکاهش حجم ديتا ،پیچیدگي و زمان
محاسبات توانست دقت آشکارسازي را افزايش دهد .از
الگوريتم  ACEمحلي جهت آشکارسازي و از پارامتر نرخ
هشدار اشتباه جهت ارزيابي نتايج استفاده شد .همچنین از
کاشت هدف در تصوير جهت تولید نمونههاي آموزشي
براي الگوريتم  ACEاستفاده گرديد .با تعريف تابع هزينه
 FAباندهايي انتخاب شد که مقدار هشدار اشتباه را در
اهداف شبیهسازي شده کاهش دهد .روش پیشنهادي
نسبت به روشهاي _PSOمبناي  MSRTو  CCو
همچنین روش  WGA ،GAو حالت استفاده از تمام باندها
توانست نتايج را بهبود ببخشد ،که اين میزان از بهبود براي
هر هدف متفاوت بود.
در جهت توسعه روش پیشنهادي ،میتوان يک بخشي
از اهداف کاشته شده را به عنوان نمونه آموزشي جهت
ارزيابي مورد بررسي قرار داد و وارد پروسه انتخاب باند
 PSOنکرد .به نحوي که پس انتخاب باند با استفاده از
 ،PSOمقدار نرخ هشدار اشتباه را در نمونههاي آموزشي
محاسبه نمود و با استفاده از تغییر در ضرايب  PSOبه
سمتي رفت که به کمترين مقدار هشدار اشتباه در نمونه-
هاي آموزشي برسیم .به اين ترتیب ميتوان باندهاي بهینه

81

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

شکل  -1نمودار همگرايي الگوريتم  PSOبراي توابع هزينه متفاوت

مقايسه با استفاده از تمام باندها داراي بهبود نسبي در
هشدار اشتباه و هم در مقدار  AUCميباشد.
در مقايسهي الگوريتم  GAو  WGAبا الگوريتم PSO
نیز ميتوان به  2مورد که موجب برتري روش  PSOاست
اشاره نمود .مورد اول ارتباط و انتقال اطالعات بین ذرات
در الگوريتم  PSOو مورد دوم قدرت ذخیره سازي
تجربیات براي هر ذره است .اين در حالي است که در
الگوريتم  GAدر اثر زادو ولد يا جهش ،تمام يا بخشي از
ذره دچار تغیر کامل ميشود و در نتیجه نميتواند از
اطالعات پیشین استفاده کند و به جواب بهینه برسد .از
مزيتهاي ديگر روش ارائه شده آن است که به شرط آنکه
ماتريس کواريانس دچار يکتايي نشود ،ميتوان تعداد
باندهاي انتخابي را تا اندازه دلخواه کم نمود.

 در تصاوير پیچیده تر.جهت کاهش ابعاد را انتخاب نمود
ميتوان با خوشهبندي تصوير در هر خوشه به نسبت ابعاد
خوشه و تصوير تعداد مشخصي طیف هدف کاشت و سپس
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