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چکیده
انتخاب نمونههاي آموزشي ،مرحلهاي بسیار مهم و تأثیرگذار در نتايج طبقهبندي و شناسايي تغییرات از تصاوير سنجش از دور بوده و الزم
است با حساسیت بااليي انجام گیرد .اين نمونهها اغلب توسط عامل انساني تعیین ميشوند که فرآيندي زمانبر بوده و مستعد خطاي بااليي
است .نقشههاي قديمي ميتوانند منبع اطالعاتي ارزشمندي براي انتخاب و تهیه نمونههاي آموزشي باشند .در صورتي که اين نمونهها بطور
صحیح پااليش شوند ،ميتوانند سبب تسريع ،تسهیل و همچنین افزايش صحت فرآيند شناسايي تغییرات شوند .نوآوري اصلي مقاله حاضر،
اهتمام در فرآيند پااليش نمونهها است که با پیشنهاد مدلي مبتني بر آزمون آماري خيدو و خوشهبندي  k-meansمیسر شده است .اين روش
ضمن اينکه با بکارگیري آزمون آماري خي-دو ،سعي در انتخاب نمونههاي آموزشي خالص دارد ،با خوشهبندي چندگانه نمونههاي آموزشي با
تکنیک  k-meansو انتخاب نمونههاي نزديک به مراکز خوشههاي داخلي هر کالس ،تنوع طیفي داخلي کالسها را نیز لحاظ مينمايد .در روش
پیشنهادي؛ جهت بهبود صحت طبقهبندي و تشخیص تغییرات ،ويژگيهاي طیفي و بافتي مرتبه اول و دوم ماتريس رخداد همزمان ،استخراج
و در فرآيند طبقهبندي به روش ماشین بردار پشتیبان ) (SVMمورد استفاده قرار ميگیرد .الزم به ذکر است به منظور ارتقاي صحت طبقه
بندي و شناسايي تغییرات ،فرآيند انتخاب مجموعه ويژگيهاي بهینه و پارامترهاي طبقهبنديکننده  SVMبا الگوريتم ژنتیک بهینه شدهاند.
جهت پیادهسازي و ارزيابي روش پیشنهادي ،از تصاوير دوزمانه در بازه زماني  2011و  2015و نقشه کاربري اراضي سال  2009مربوط به شهر
شیراز استفاده شد .با بکارگیري روش ارائه شده در اين تحقیق ،نقشههاي موضوعي منطقه مورد مطالعه با صحت کلي  %98/72و %94/57
بهنگام گرديده و با مقايسه آنها ،نقشه ماهیت تغییرات حاصل گرديد .ارزيابي نتايج نشان داد؛ فرآيند پااليش نمونههاي آموزشي سبب بهبود
نتايج طبقهبندي تصوير سال ( 2011افزايش ضريب کاپا از  %65به  %87و افزايش صحت کلي از  %73به  )%91و همچنین تصوير سال 2015
(افزايش صحت کلي از  %69به  %86/32و افزايش ضريب کاپا از  %59به  )%80/48شده است.
واژگان کلیدی :شناسايي تغییرات ،بهنگامرساني ،پااليش نمونههاي آموزشي ،آزمون آماري خي-دو ،خوشهبندي
*

k-means

نويسنده رابط
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شناسایی اتوماتیک تغییرات کاربری/پوشش اراضی از تصاویر سنجش از دور
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 -1مقدمه
شناسايي تغییرات زمین يکي از کاربردهاي فتوگرامتري
و سنجشازدور است که در آن به پردازش و معرفي تغییرات
در يک منطقه جغرافیايي در تصاوير هوايي و ماهوارهاي
چندزمانه پرداخته ميشود [ .]1با توجه به رشد و گسترش
روزافزون شهرها و روستاها ،دسترسي به اطالعات دقیق،
جامع و بههنگام از چگونگي و میزان تغییرات سطح زمین،
براي مديريت صحیح و کارآمد ،امري ضروري است .اين
تغییرات ميتوانند شامل تغییرات در کاربري و پوشش
اراضي ،پوشش گیاهي ،رشد و توسعه شهري ،جنگلزدايي و
غیره باشد .بنابراين شناسايي تغییرات و بهتبع آن
بهنگامرساني نقشهها جهت مديريت صحیح منابع ،يکي از
چالشهاي اساسي در حوزه فتوگرامتري و سنجشازدور
است .نقشههاي موضوعي يک منبع باارزش جهت مديريت
منابع طبیعي و انساني است که حاوي اطالعات مهمي در
مورد پوشش اراضي ،کاربري اراضي ،محصوالت کشاورزي و
غیره ميباشد .تحلیل تصاوير ماهوارهاي چندزمانه ،امکان
شناسايي و بررسي پديدههاي متغیر و پويا در سطح زمین را
فراهم نموده و افقي مناسب را جهت بهنگامرساني نقشههاي
موضوعي و همچنین کاربردهاي مذکورگشوده است [.]4-2
توسعه روشهاي شناسايي تغییرات در سنجشازدور،
موضوعي چالشبرانگیز با ماهیتي پويا است [ .]5در
بکارگیري دادههاي سنجش از دور براي شناسايي تغییرات
سطح زمین ،فرض بر اين است که تغییر در عارضه
موردنظر ،سبب تغییر رفتار طیفي (مقدار بازتاب يا بافت) آن
عارضه شده و اين تغییرات طیفي از تغییرات ايجاد شده
توسط عوامل ديگر همچون شرايط اتسمفري ،روشنايي،
زاويه ديد و رطوبت خاک قابل تفکیک است [.]7 ,6 ,1
بنابراين شناسايي تغییرات از دادههاي سنجشازدوري تحت
تاثیر عوامل مختلفي نظیر قیود مکاني ،طیفي ،زماني ،قدرت
تفکیک راديومتريکي ،شرايط اتمسفري و شرايط رطوبت
خاک است [ .]8 ,7با در نظر گرفتن اين قیود ،روشهاي
مختلفي از گذشته تاکنون براي شناسايي تغییرات بسته به
نیاز و شرايط مسئله توسعه داده شده است .با اينحال
انتخاب يک الگوريتم و روش مناسب همیشه چالشبرانگیز
بوده است [.]8
روشهاي شناسايي تغییرات مبتني بر طبقهبندي
عمدت ًا بهصورت يک فرآيند نظارتشده بر روي تصاوير

144

چندزمانه اعمال ميشوند [ .]8بنابراين ،اين روشها
نیازمند نمونههاي آموزشي بوده و نقشه تغییرات حاصل از
اين روشها ،بهصورت نقشه ماهیت تغییرات ميباشد که
تغییرات را بهصورت «از-به» نشان ميدهد [ .]8 ,5روش
«مقايسه پس از طبقهبندي» متداولترين رويکرد در زمینه
شناسايي تغییرات است که در آن ،تصاوير به طور مستقل
طبقهبندي شده و سپس پیکسل به پیکسل با يکديگر
مقايسه ميشوند [.]5
مطالعات صورت گرفته در زمینه شناسايي تغییرات با
استفاده از روش مقايسه پس از طبقهبندي بیشتر مبتني بر
توسعه يا ارتقاء روش طبقهبندي ميباشند .در حالیکه
کیفیت و نحوه جمعآوري نمونههاي آموزشي به عنوان يک
اصل مهم در موفقیت و عدم موفقیت يک روش طبقهبندي
نظارتشده ،صرف نظر از نوع آن (پارامتريک و
غیرپارامتريک) تاثیرگذار است .به عنوان مثال ،صادقي و
همکاران در سال  ،]9[ ،2016به منظور بهنگامرساني پايگاه
داده مکاني يک سیستم خبره دانشپايه توسعه دادهاند که
در آن نحوه گردآوري نمونههاي آموزشي مبتني بر تفسیر
بصري تصاوير سنجش از دور و همچنین مبتني بر
همپوشاني تصاوير سنجش از دور چندزمانه و نقشه
موضوعي منطقه بوده است .قید همزمان بودن تصوير
قديمي و نقشه قديمي منطقه ،از محدوديتهاي تکنیک
پیشنهادي ايشان است .سعیدزاده در سال ،]10[1394
جهت شناسايي تغییرات از روش مقايسه پس از طبقهبندي
شيمبنا استفاده کرد که نمونههاي آموزشي بکار رفته در
اين مطالعه از تفسیر بصري تصاوير ماهوارهاي بدست آمده
است .عدم استخراج اتوماتیک نمونههاي آموزشي از نقشه-
هاي موجود و همچنین عدم پااليش اين نمونهها از جمله
محدوديتهاي روشهاي ارائه شده در اين زمینه است که
موجب کاهش سطح اتوماسیون بهنگامرساني و همچنین
کاهش صحت اين فرآيند شده است.
استفاده از نقشه به عنوان داده اضافي براي ايجاد
نمونههاي آموزشي در طبقهبندي تصاوير چندزمانه يک
منطقه ،ميتواند سبب تسهیل فرآيند جمعآوري نمونههاي
آموزشي شده و در صورتي که کیفیت و کمیت نمونههاي
آموزشي کافي باشد ،ميتواند بهبود صحت نتايج طبقهبندي
و شناسايي تغییرات و همچنین سطح اتوماسیون را نیز به
دنبال داشته باشد .در اين راستا تحقیقات زيادي انجام شده
است که در ادامه به مهمترين آنها پرداخته ميشود.

اس

1 Markov random field
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 Xianو همکارانش در سال  ،]11[ ،2009جهت
بهنگام رساني نقشه کاربري اراضي ملي اياالت متحده که
به طور اسمي در سال  2001تهیه شده بود ،از نتايج
شناسايي تغییرات تصاوير چندزمانه ماهواره لندست
استفاده کردند .در اين مطالعه از نقشه پوششي /کاربري
اراضي سال  2001به عنوان مبناي انتخاب دادههاي
آموزشي و بهنگامرساني پايگاه داده اطالعات مکاني
استفاده گرديد .اساس کار به اين صورت بود که ابتدا
مناطق تغییرنیافته از تصاوير ماهوارهاي لندست مربوط به
سال  2001و  2006جدا شدند و دادههاي آموزشي در اين
مناطق با تطابق با نقشه سال  2001جمعآوري شد .سپس
با استفاده از اين دادهها مناطق تغییريافته سال 2006
طبقهبندي گرديد و از نتايج اين طبقهبندي در
بهنگامرساني نقشه پوششي سال  2001استفاده شد.
 Chenو همکارانش در سال  ،]12[ ،2012به منظور
کاهش تعامل انساني در بهنگامرساني نقشه کاربري اراضي،
يک رويکرد يکپارچه و اتوماتیک را ارائه دادند که مبناي
آن تشخیص مناطق تغییريافته ،مدل تصادفي مارکوف1
( )MRFsو يک روش انتخاب نمونه آموزشي تکراري بود.
نتايج اين روش بر روي تصاوير ماهوارهاي چندزمانه نشان
داد که روش مذکور پتانسیل بااليي در بهنگامرساني
نقشهها دارد .در ادامه اين رويکرد Wessels ،و همکارانش
در سال  ،]13[ ،2016در جهت بهنگامرساني پايگاه داده
نقشه کاربري اراضي آفريقا (تهیه شده در سال  ،)2008از
روش  IRMADبه منظور تفکیک مناطق تغییرنیافته از
تصاوير ماهوارهاي چندزمانه لندست  2008و 2011
استفاده کردند .در ادامه از اين مناطق به منظور تهیه
نمونههاي آموزشي براي تولید نقشه موضوعي از تصوير
ماهوارهاي سال  2011با استفاده از طبقهبندي جنگل
تصادفي استفاده شد.
حاج احمدي و همکارانش در سال ،[23] ،2016
روشي نوين را جهت تولید نقشه تغییرات از تصاوير
ماهوارهاي چندزمانه و به کمک نقشههاي قديمي ارايه
کردند .در اين روش ،نمونههاي آموزشي با استفاده از هم-
پوشاني با نقشههاي قديمي و تصاوير صورت گرفت .در
راستاي خالصسازي و پااليش اين نمونهها از خوشهبندي
 k-meansو روش  kنزديکترين همسايه استفاده شد .نتايج

نشان داد که استفاده از رويکرد به کار رفته در پااليش
نمونههاي آموزشي موجب افزايش  15درصدي دقت
طبقهبندي شده است .اين استراتژي هر چند نمونههاي
خالص را بر ميگزيند ،ولي تنوع طیفي داخلي کالسها را
لحاظ نميکند.
تمیمي و همکارانش در سال  ،[24] ،2018روشي
نوين با سطح اتوماسیون باال را جهت بهینهسازي طبقه-
بندي  SVMشيءمبنا با الگوريتمهاي فرابتکاري جهت
بهنگامرساني نقشههاي بزرگ مقیاس ارايه کردند .در اين
تحقیق نمونههاي آموزشي با استفاده از روشي مبتني بر
فیلتر مساحت به صورت نیمه خودکار از سطح تصاوير
جمعآوري گرديدند که موجب افزايش سطح خودکارسازي
روند بهنگامرساني نقشهها گرديد.
بررسي تحقیقات انجام شده در زمینه بهنگامرساني
نقشههاي موضوعي با تصاوير سنجش از دور نشان ميدهد،
سه مسئله اصلي شامل؛  -1فرض تطابق زماني تصاوير و
نقشههاي موضوعي موجود -2 ،عدم پااليش نمونههاي
آموزشي و  -3عدم توجه کافي به مسئله تنوع طیفي
نمونههاي آموزشي پااليششده از محدوديتهاي تحقیقات
قبلي است .در اين مقاله سعي شده است به منظور رفع
محدوديتهاي تکنیکهاي موجود ،يک روش با سطح
اتوماسیون باال و کارآمد جهت بهنگامرساني نقشههاي
موضوعي طراحي شود که مشکالت موجود در هر يک از
مراحل؛  -1استخراج و پااليش نمونههاي آموزشي و -2
استخراج و انتخاب مجموعه ويژگيهاي طیفي و بافت
بهینه را مرتفع نمايد به طوري که محدوديت تطابق زماني
تصاوير چندزمانه و نقشههاي موضوعي موجود با بکارگیري
ف رآيند پااليش الگوهاي آموزشي برطرف شده و با استخراج
و انتخاب ويژگي طیفي و مکاني بهینه ،صحت فرآيند
بهنگامرساني نقشههاي موضوعي بهبود يابد.
نوآوري اصلي مقاله حاضر ،اهتمام در فرآيند پااليش
نمونههاي آموزشي است که با پیشنهاد مدلي مبتني بر
آزمون آماري خيدو و خوشهبندي  k-meansمیسر شده
است .اين روش ضمن اينکه با بکارگیري آزمون آماري خي-
دو ،سعي در انتخاب نمونههاي آموزشي خالص دارد ،با
خوشهبندي چندگانه نمونههاي آموزشي با تکنیک K-
 meansو انتخاب نمونههاي نزديک به مراکز خوشههاي
داخلي هر کالس ،تنوع طیفي داخلي کالسها را نیز لحاظ
مينمايد .الزم به ذکر است ،تنوع طیفي نمونههاي آموزشي
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کالسهاي موضوعي ،مسئلهاي مغفول در تحقیقات پیشین
بوده است که براي اولین بار در اين تحقیق پیشنهاد شده و
مورد بررسي و ارزيابي قرار گرفته است .در بخش انتخاب
ويژگي نیز از الگوريتم بهینهيابي ژنتیک استفاده شده و
طبقهبندي با الگوريتم ماشین بردار پشتیبان بهینهشده با
الگوريتم ژنتیک انجام ميگیرد .هر چند به ظاهر ،در بخش
انتخاب ويژگي و طبقهبندي نوآوري خاصي مشاهده
نميگردد ،ولي تلفیق اين تکنیکها در کاربرد بهنگامرساني
نقشههاي موضوعي و شناسايي تغییرات ،اولین بار در مقاله
حاضر بطور عملي مورد ارزيابي قرار گرفته است.

 -2روش پیشنهادی
هدف اصلي تحقیق حاضر ارائه يک روش نوين و کارآمد
جهت شناسايي تغییرات و بهنگامرساني نقشههاي موضوعي،
مبتني بر تصاوير سنجش از دور چندزمانه است .روش
پیشنهادي از چهار مرحله اصلي تشکیل شده است:

 )1پااليش و انتخاب اتوماتیک نمونههاي آموزشي براي هر
يک از تصاوير با بکارگیري آزمون آماري خي-دو و
خوشهبندي  )2 ،k-meansاستخراج و انتخاب ويژگيهاي
طیفي و بافتي براي هر يک از تصاوير ورودي )3 ،تولید
نقشههاي موضوعي دوزمانه (مربوط به هر يک از تصاوير
ورودي) با بکارگیري ويژگيها و پارامترهاي بهینه
تعیینشده توسط الگوريتم ژنتیک و طبقهبنديکننده SVM
و  )4تولید نقشه ماهیت تغییرات با مقايسه نقشههاي
موضوعي دوزمانه .شکل ( ،)1فلوچارت روش پیشنهادي به
منظور شناسايي تغییرات و بهنگامسازي نقشههاي موضوعي
را نشان ميدهد .جزئیات روش پیشنهادي در ادامه تشريح
ميگردد .الزم به ذکر است در مرحله پیشپردازش،
فرآيندهاي مهمي از جمله؛ تبديل فرمت برداري به فرمت
رستري (و بالعکس) ،تصحیح هندسي ،تصحیح راديومتريکي
و اثرات ابر در صورت نیاز بايد انجام گیرد.

شکل  -1فلوچارت روش پیشنهادي به منظور شناسايي تغییرات و بهنگامرساني نقشههاي موضوعي
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معناداري 𝛼 در جدولي به نام جدول توزيع خي-دو ارائه
ميگردد .استراتژي ردّ فرض صفر به اين صورت است که
هرچه مقادير مشاهدهشده دور از انتظار باشند ،مقدار اين
آماره بزرگ و در نتیجه فرض صفر به مخاطره ميافتد و
برعکس ؛ تفاوت کمتر بین مقادير مشاهداتي و مقادير مورد
انتظار ،آماره اين آزمون را کوچک کرده و فرض صفر را
نميتوان رد کرد [ .]14الزم به ذکر است که در کاربرد
حاضر ،دادههاي آموزشي استخراج شده از همپوشاني نقشه
و تصوير به عنوان مقادير مشاهداتي و میانگین آنها (متاثر
از کواريانس آنها در باندهاي طیفي) به عنوان مقادير
مورد انتظار در نظر گرفته مي شود .استراتژي ردّ فرض
صفر به صورت رابطه ( )1بیان ميشود:

اس

پااليش نمونههاي آموزشي فرآيندي است که به منظور
انتخاب نمونههاي آموزشي خالص براي کالسهاي مختلف
صورت میگرد .لذا قبل از فرآيند پااليش ،الزم است تا
نمونهاي آموزشي خام براي کالسهاي مختلف تهیه گردد.
بدين منظور؛ ابتدا نقشه پوشش/کاربري اراضي و تصاوير
ورودي از نظر هندسي هممرجع شده و با همپوشاني آنها،
براي هر پیکسل؛ يک برچسب اختصاص داده ميشود
(کالس موضوعي هر يک از پیکسلها تعیین ميگردد) .در
ادامه فرآيند پااليش نمونهها آغاز ميشود.
متداولترين روش پااليش نمونههاي آموزشي استفاده
از تکنیکهاي خوشهبندي است ] .[23فارغ از تفاوت بین
الگوريتمهاي خوشهبندي مورد استفاده در تحقیقات
پیشین ،استراتژي بکاررفته تقريبا مشابه است؛ خوشهبندي
نمونههاي آموزشي و انتخاب نمونههاي نزديک به مرکز به
عنوان نمونههاي خالص .راهکار مذکور ،هر چند نمونههاي
خالص را بر ميگزيند؛ ولي تنوع طیفي داخلي کالسها را
لحاظ نميکند .در واقع تنوع طیفي نمونههاي آموزشي
کالسهاي موضوعي ،مسئلهاي مغفول در تحقیقات پیشین
است که در تحقیق حاضر مدنظر قرار گرفته و راهکار
مناسب و کارآمدي پیشنهاد شده است.
در روش پیشنهادي هرچند از روشهاي خوشهبندي
براي پااليش نمونههاي آموزشي استفاده ميشود؛ ولي روند
پااليش نمونهها ،متفاوت با روشهاي پیشین است .در
روشهاي پیشین پااليش در يک مرحله و با انتخاب نمونه
هاي نزديک به مرکز خوشه هر کالس صورت گرفته است
ولي در روش پیشنهادي ،پااليش نمونهها در دو مرحله
متوالي صورت ميگیرد .به اين شرح که در مرحله اول؛ از
آزمون آماري خي-دو براي پااليش اولیه نمونهها استفاده
ميشود و سپس پااليش ثانويه نمونهها با خوشهبندي k-
 meansصورت ميگیرد .اين روش دو مرحلهاي ضمن
انتخاب نمونههاي خالص ،تنوع طیفي داخلي کالسها را نیز
لحاظ مينمايد .جزئیات روش پیشنهادي در ادامه تشريح
ميگردد.
در بسیاري از کاربردها ،محقق عالقهمند به شمارش
افراد ،اشیا و يا پاسخهايي است که در طبقههاي خاصي
قرار ميگیرند .در کاربرد خاص نظیر طبقهبندي

()1

2
)𝑄𝐻 > 𝜒(𝛼,𝑛−1

2
)،𝜒(𝛼,𝑛−1
در رابطه ()1؛ 𝐻𝑄 بیانگر مقادير مشاهداتي و
آماره آزمون يا شاخص آماري محاسبه شده ميباشد که
داراي توزيع خي-دو با درجه آزادي  𝑛 − 1است و
اصطالحاً «خي-دو بحراني» نامیده ميشود .رابطه ()1
نشان ميدهد در صورتيکه مقدار 𝐻𝑄 از مقدار خي-دو
بحراني بیشتر باشد؛ فرض صفر ردّ شده و مقدار
مشاهدهشده نماينده خوبي براي انتخاب شدن به عنوان
نمونه آموزشي مناسب نیست و در غیر اينصورت فرض
صفر را نميتوان ردّ کرد و آن نمونه ميتواند به عنوان داده
آموزشي مناسب انتخاب گردد .جهت تشريح بیشتر اين
موضوع ،نحوه پذيرش يا ردّ فرض صفر (  )𝐻0در شکل ()2
ارائه داده شده است.
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 -1-2مرحله اول :انتخاب و پاالیش نمونههای

نظارتشده ،پاسخها ميتواند به صورت فرض صفر ( )𝐻0
«تعلق داشتن نمونهها به يک کالس» و فرض يک ( )𝐻1
«عدم تعلق نمونهها به آن کالس» باشد .با اين تفسیر،
محقق ميتواند اين فرضیه را که پاسخهاي ذکرشده از نظر
فراواني با يکديگر تفاوت معناداري خواهند داشت ،آزمون
نمايد .در اين صورت آزمون تطابق توزيع خي-دو يا خي-
مربع ميتواند کمک شاياني در انتخاب نمونههاي آموزشي
صحیح براي فرآيند طبقهبندي تصاوير سنجش از دور کند.
آماره اين آزمون داراي توزيع خي-دو با  n-1درجه آزادي
است ( nتعداد کالسها است) که مقادير آن در سطح

شناسايي اتوماتیک تغییرات کاربري/پوشش اراضي از تصاوير سنجش از دور چندزمانه و ...

شکل  -2چگونگي پذيرش يا ر ّد فرض  𝐻0در توزيع خي-دو

به طور کلي اينگونه استدالل ميشود که در يک جامعه
آماري اعضاي متعلق به يک گروه خاص بايد داراي
رفتارهاي مشابه باشند .با تعمیم اين استدالل به طبقهبندي
تصاوير سنجش از دور چندطیفي ،ميتوان اين ايده را در
نظر گرفت که دادههاي آموزشي مستخرج از نقشه در هر
کالس ،داراي رفتار مشابهي هستند و از توزيع نرمال
چندمتغیره تبعیت ميکنند .بنابراين براي متغیر تصادفي 𝑥
که بیانگر درجه خاکستري نمونههاي آموزشي در هر کالس
است ،توزيع فوق به صورت رابطه ( )2قابل تعريف است.
()2

1
) −1 (𝑋−𝜇)′
𝑒 −0.5((𝑋−𝜇)Σ
2𝜋|Σ|0.5

= )𝑥(ϕ

در رابطه ( 𝑋 ،)2بیانگر بردار طیفي مربوط به نمونههاي
آموزشي در باندهاي طیفي مختلف Σ ،بیانگر ماتريس
کواريانس بینباندي دادههاي آموزشي و 𝜇 بردار میانگین
دادهها در باندهاي طیفي مختلف است .با توجه به اين که
(  )(𝑋 − 𝜇)Σ−1 (𝑋 − 𝜇)′از توزيع خي-دو با درجه آزادي 2
پیروي ميکند و بیانگر فاصله ماهاالنوبیس 1ميباشد .بنابراين
منحنيهاي احتمال توزيع چندمتغیره ،2براي هر مقدار مثبت
𝐶 ميتواند به صورت رابطه ( )3تخمین زده شود:
()3

𝐶 = ( 𝑋 − 𝜇)Σ −1 (𝑋 − 𝜇)′

در پااليش نمونههاي آموزشي را نشان ميدهد .با نگاه
اجمالي به اين شکل ميتوان دريافت که با افزايش سطح
اطمینان ،عدد خي-دو (در جدول مربوطه) افزايش يافته و
احتمال ورود دادههاي پرت 3به محاسبات افزايش مييابد
که در نتیجه ميتواند منجر به کاهش صحت طبقهبندي
گردد .در واقع میزان سختگیري فرآيند پااليش کاهش
يافته و تعداد بیشتري از نمونههاي آموزشي در ناحیه
پذيرش فرض صفر قرار ميگیرند (شکل .)3

شکل  -3سطوح اطمینان مختلف جهت پااليش نمونههاي آموزشي با
آزمون آماري خي-دو []14

پس از پااليش دادههاي آموزشي با آزمون آماري خي-
دو ،نمونههاي آموزشي اولیه براي هر يک از کالسهاي
موضوعي فراهم ميشود .نمونههاي آموزشي در هر کالس
بايد از تعداد و توزيع مناسبي برخوردار باشند و تنوع
طیفي داخلي کالسها نیز مد نظر قرار گیرد .براي اين
منظور در روش پیشنهادي ،نمونههاي پااليششده از
مرحله قبل ،به تعداد خوشههاي متعددي ،دستهبندي مي
گردند .اين فرآيند با تکنیک  k-meansبا تعداد  3خوشه
براي هر کالس موضوعي صورت ميگیرد .سپس نمونههاي
نزديک به مراکز خوشههاي داخلي هر کالس ،به عنوان
نمونههاي نهايي انتخاب ميشوند (شکل .)4

با توضیحات ارائهشده از رابطه فوق ميتوان از 𝐻𝑄 يا
معیار آزمون خي-دو به عنوان معیارپااليش دادههاي
آموزشي هر کالس استفاده کرد که به صورت رابطه ()4
قابلتعريف است [.]14
()4

2
𝑄𝐻 = 𝑃[(𝑋 − 𝜇)Σ −1 (𝑋 − 𝜇)′ ] ≤ 𝜒(1−𝛼),2

پااليش دادههاي آموزشي ميتواند در سطوح اطمینان
مختلفي انجام پذيرد .شکل ( )3سطوح اطمینان مختلف
1 Mahalanobis distance
2 Multivariante Normal Distribution

شکل  -4مرحله دوم پااليش ،خوشهبندي نمونههاي آموزشي پااليش
شده از مرحله قبل به خوشههاي مجزا در هر يک از کالسهاي موضوعي
3 Outlier
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𝑐𝑛

2

()5

3

‖ 𝑐𝐽𝐶 = ∑ ∑‖𝑥𝑗,𝑐 − 𝑣𝑖,
𝑖=1 𝑗=1
𝑐
∑𝑛𝑗=1
𝑥𝑗⁄
𝑐𝑛

()6

= 𝑐𝑣𝑖,

()7

′

𝑆𝑗,𝑐 = ((𝑥𝑗,𝑐 − 𝑣𝑖,𝑐 )𝛴 −1 (𝑥𝑗,𝑐 − 𝑣𝑖,𝑐 ) ) ,

پس از محاسبه امتیازات دادههاي پااليششده در هر
سه خوشه از هر کالس %10 ،از نمونههاي آموزشي
پااليششده در هر خوشه که داراي بیشترين امتیاز
(کمترين فاصله تا مرکز هر خوشه) باشند ،به عنوان
کاندايداهاي نهايي دادههاي آموزشي براي هر کالس در
نظر گرفته ميشوند .راهکار پیشنهادي سبب ميشود که
نمونههاي آموزشي پااليششده براي هر يک از کالسهاي
موضوعي ،از توزيع و تراکم و تنوع طیفي مناسبي
برخوردار باشند .همچنین علت در نظر گرفتن  %10از
نمونههاي پااليش شده در هر خوشه ،تسريع در فرآيند-
هاي پردازشي بعدي (طبقهبندي  )SVMميباشد.

 -2-2مرحله دوم :استخراج ویژگی از تصاویر و
طبقهبندی آنها با استفاده از روش GASVM

استفاده صرف از اطالعات طیفي جهت طبقهبندي
مناطق همگن در تصاوير ماهوارهاي با قدرت تفکیک مکاني

() 8

𝑑𝑒𝑅𝑏 𝑏𝑁𝐼𝑅 −
𝑑𝑒𝑅𝑏 𝑏𝑁𝐼𝑅 +

= 𝐼𝑉𝐷𝑁

در رابطه ( 𝑏𝑁𝐼𝑅 ،)8و 𝑑𝑒𝑅𝑏 به ترتیب بیانگر مقادير
درجه خاکستري در باند مادون قرمز نزديک و باند قرمز
است .استفاده از اطالعات مکاني (بافت) و ترکیب آنها با
اطالعات طیفي در کالسهايي با پاسخهاي طیفي مشابه
ولي با ساختار/بافت گوناگون (مانند مناطق گیاهي کم
تراکم و مناطق شهري) ميتواند سبب افزايش صحت
طبقهبندي شود .تکنیکهاي متنوعي براي اين منظور
توسعه داده شدهاند .در تحقیق حاضر به منظور استخراج
ويژگيهاي مکاني (بافت) ،از ويژگيهاي آماري مرتبه اول
و دوم مستخرج از ماتريس همرخداد ]17[ 2GLCM
استفاده شد .از آنجا که هر يک از عوارض موجود در
تصاوير داراي جهات مختلفي با توجه به زاويه
تصويربرداري سنجندهها هستند ،ويژگيهاي انتخابي در
اين مطالعه با میانگینگیري چهار جهته در توصیفگرهاي
آماري مرتبه دوم با ابعاد پنجره  3*3محاسبه گرديدند تا
جهت غالب هر يک از عوارض موجود در سطح تصاوير
مشخص گردند .از میان توصیفگرهاي مرتبه اول و دوم
ماترس  GLCMموارد فهرست شده در جدول ( )1در اين
مطالعه مورد استفاده قرار گرفت.

اس

که در روابط فوق ║ ║.بیانگر معیار فاصله بوده،
درجه خاکستري دادههاي آموزشي 𝑗ام در کالس 𝑐ام ،و 𝑖𝑣
مرکز خوشه iام در کالس 𝑐ام و 𝑐𝑛 بیانگر تعداد نمونههاي
آموزشي در کالس 𝑐ام است [ .]15پس از تقسیم هر يک
از نمونههاي آموزشي پااليششده به سه خوشه ،تعداد
مشخصي از آنها که داراي کیفیت باالتري نسبت به ساير
دادهها در آن خوشه هستند ،به عنوان دادههاي آموزشي
پااليششده نهايي در هر کالس انتخاب ميگردند .در اين
راستا به دادههاي پااليششده متعلق به هر يک از سه
خوشه در هر کالس ،يک امتیاز بر مبناي کمترين فاصله
تا مرکز خوشه تعلق ميگیرد (رابطه .)7
𝑗𝑥

1 Normalized Difference Vegetation Index
)2 Gray-Level Co-Occurrence Matrix (GLCM
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در اين روش ،ابتدا نمونههاي پااليششده در هر کالس
که به صورت مجموعه ) 𝑐 (𝑥1,𝑐 , 𝑥2,𝑐 , … , 𝑥𝑗,هستند؛ به
عنوان کانديداهاي اولیه نمونههاي آموزشي در آن کالس
در نظر گرفته شده و سپس با استفاده از الگوريتم خوشه-
بندي  K-meansبه سه گروه براساس تابع هدف زير
(روابط  5و  )6تقسیم ميگردند.

پايین و متوسط ،ميتواند نتايج رضايتبخشي را به همراه
داشته باشد؛ با اين حال ،در طبقهبندي تصاوير ماهوارهاي
با توان تفکیک مکاني باال و داراي مناطق غیرهمگون،
استفاده از ويژگيهاي صرف ًا طیفي کافي نیست .بنابراين در
جهت بهبود نتايج طبقهبندي ميتوان از ويژگيهاي طیفي
و مکاني (بافت) در کنار باندهاي طیفي اصلي سنجندهها
استفاده کرد .در تحقیق حاضر به منظور بهبود صحت
فرآيند بهنگامرساني نقشههاي موضوعي ،در مرحله
طبقهبندي تصاوير ،از شاخصهاي طیفي و ويژگيهاي
مکاني (بافت) استفاده ميشود .در اين راستا ،از شاخص
گیاهي نرمالیزه شده ( 1)NDVIبه عنوان متداولترين
ويژگي طیفي و با هدف برجسته نمودن پوشش گیاهي
سطح زمین استفاده شده است که با استفاده از رابطه ()8
محاسبه مي شود[.]16

رابطه آماری

پارامتر
استخراج

رخداد

شده

همزمان

𝑁𝑔−1 𝑁𝑔−1

𝑛𝜇1 = ( ∑ ∑ 𝐼𝑖,𝑗 ) /

میانگین

𝑖=0 𝑗=0
𝑁𝑔−1 𝑁𝑔−1

))𝑗 𝐸 = ∑ ∑ 𝑃(𝑖, 𝑗) 𝑙𝑛( 𝑃(𝑖,

انتروپي

𝑖=0 𝑗=0
𝑁𝑔−1 𝑁𝑔−1

𝑉𝑎𝑟 = ∑ ∑ 𝐼𝑖,𝑗 × (𝐼𝑖,𝑗 − 𝜇)2

وارايانس

𝑖=0 𝑗=0
𝑁𝑔−1 𝑁𝑔−1

𝑆 = ∑ ∑ 𝐼𝑖,𝑗 × (𝐼𝑖,𝑗 − 𝜇)3

مرتبه اول
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جدول  -1ويژگيهاي بافت استخراج شده از

GLCM

ماتریس

چولگي

𝑖=0 𝑗=0
𝑁𝑔−1 𝑁𝑔−1

رنج داده

) 𝑗𝐷𝑅 = ∑ ∑ 𝑙𝑛( 𝐼𝑖,
𝑖=0 𝑗=0
𝑁𝑔−1 𝑁𝑔−1

)𝑗 𝜇𝑖 = ∑ ∑ 𝑖 × 𝑃(𝑖,

میانگین

𝑖=0 𝑗=0

صورت گیرد .در اين مقاله به منظور طبقهبندي تصاوير
چندطیفي و تولید نقشههاي موضوعي چندزمانه از
الگوريتم طبقهبندي ماشینهاي بردار پشتیبان (SVM) 1
استفاده شد [ .]18بررسي مطالعات پیشین نشان ميدهد
اين طبقهبنديکننده در مواقعي که دادهها از توزيع آماري
خاصي پیروي نميکنند و همچنین در مواردي که داده-
هاي آموزشي هر کالس ناهمگن باشند ،عملکرد بهتري
نسبت به ساير روشها دارد [ .]19ايده اصلي ،SVM
تعیین ابرصفحه بهینه ،به منظور جداسازي دو کالس با
بیشترين حاشیه جداسازي است [ .]18براي دادههاي که
به صورت خطي قابل تفکیک نیستند ،از طريق يک تابع
کرنل فضايي ،ورودي به يک فضاي ويژگي با ابعاد باالتر که
در آن يک فوق صفحه خطي يافت ميشود ،نگاشت مي-
گردد .در صورت استفاده از توابع کرنل ،تابع تصمیمگیري
 SVMرا ميتوان از رابطه  9محاسبه کرد [:]18

𝑁𝑔−1 𝑁𝑔−1

)𝑗 𝛿 2 = ∑ ∑ (𝑖 − 𝜇𝑖 )2 × 𝑃(𝑖,

𝑁

وارايانس

() 9

𝑖=0 𝑗=0
𝑁𝑔−1 𝑁𝑔−1

𝑖=1

𝐶𝑜𝑛𝑡 = ∑ ∑ (𝑖 − 𝑗)2
𝑖=0 𝑗=0

تجانس

)𝑗 × 𝑃(𝑖,
𝑁𝑔−1 𝑁𝑔−1

)𝑗 𝐷𝑖𝑠𝑠 = ∑ ∑ |𝑖 − 𝑗| × 𝑃(𝑖,

عدم شباهت

𝑁𝑔−1 𝑁𝑔−1

))𝑗 = ∑ ∑ 𝑃(𝑖, 𝑗) 𝑙𝑜𝑔(𝑃(𝑖,

انتروپي

مرتبه دوم

𝑖=0 𝑗=0

𝑡𝑛𝐸

)𝑗 𝑃(𝑖,
1 + (𝑖 − 𝑗)2

𝑖=0 𝑗=0
𝑁𝑔−1 𝑁𝑔−1

∑ ∑ = 𝑚𝑜𝐻

همگني

𝑖=0 𝑗=0

𝑟𝑟𝑜𝐶
)𝑗 (𝑖 − 𝜇𝑖 )(𝑖 − 𝜇𝑖 )𝑃(𝑖,
𝑗𝜎 𝑖𝜎

𝑁𝑔−1 𝑁𝑔−1

∑ ∑ =

وابستگي

𝑖=0 𝑗=0

𝑁𝑔−1 𝑁𝑔−1

𝐴𝑆𝑀 = ∑ ∑ (𝑃𝑑 (𝑖, 𝑗))2
𝑖=0 𝑗=0

گشتاور دوم
زاويهاي

پس از تهیه نمونههاي آموزشي مناسب براي هر يک از
کالسهاي موضوعي ،فرآيند طبقهبندي تصاوير سنجش از
دوري بر روي هر يک از تصاوير زمان اول و دوم صورت
ميگیرد تا نقشههاي موضوعي متناظر آنها تهیه گردد.
طبقهبندي تصاوير ميتواند با روشهاي متعددي از جمله،
تکنیکهاي کمترينفاصله ،بیشترينشباهت ،درخت
تصمیمگیري ،شبکههاي عصبي و ماشین بردار پشتیبان
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𝑏 𝑓(𝑥) = ∑ 𝑦𝑖 𝛼𝑖 𝑘(𝑥, 𝑥𝑖 ) +

که در رابطه ( N ،)9تعداد نمونههاي آموزشي مربوط
به دو کالس  𝛼𝑖 , 𝑦𝑖 ∈ {−1, +1}،ضرايب الگرانژ و
) 𝑖𝑥  𝑘(𝑥,تابع کرنل و  bضريب باياس ميباشد.
از متداولترين توابع کرنل ميتوان به کرنل چندجمله-
اي ،سیگموئیدي و توابع پايه شعاعي ( )RBFاشاره کرد.
براي استفاده از  SVMدر حالت چند کالسه دو استراتژي
يک در برابر بقیه ) (OAAو يک در برابر يک )(OAO
وجود دارد .در روش يک در برابر يک ،براي هر زوج کالس
ممکن ،از يک  SVMباينري استفاده ميشود ،بنابراين
براي  Cکالس  𝐶(𝐶 − 1)/2طبقهبندي کنندهي باينري
خواهیم داشت .در روش يک در برابر بقیه هر  ،SVMداده-
هاي يک کالس را از دادههاي کالس ديگر جدا ميکند .در
اين روش براي هر  Cکالس  Cطبقهبندي کنندهي باينري
خواهیم داشت .در هر دو روش برچسب نهايي داده از
طريق روش رأيگیري حداکثر تعیین ميشود [.]20
دو چالش اصلي که منجر به کاهش احتمالي صحت
طبقهبندي مورد نظر در راستاي تولید نقشه موضوعي مي-
شود عبارتند از -1 :حجم باالي فضاي ويژگي و وابستگي-
هاي موجود بین آنها و -2تعیین مقادير پارامترهاي کرنل
1 Support vector machine: SVM

()10

𝑡𝑛𝑒𝑖𝑐𝑖𝑓𝑓𝑒𝑜𝑐 𝑎𝑝𝑝𝑎𝑘 𝐹𝑖𝑡𝑛𝑒𝑠𝑠 𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒 = 1 −

اس

پس از طبقهبندي جداگانه تصاوير چندزمانه با
نمونههاي آموزشي پااليش شده ،نقشههاي موضوعي
چندزمانه فراهم شده و با مقايسه اين نقشهها ،نقشه
تغییرات که بیانگر ماهیت تغییرات است ،تولید ميشود.

 -3دادهها و منطقه مورد مطالعه
دادههاي مورد استفاده در اين تحقیق شامل دو تصوير
ماهوارهاي (از سال  2011و  )2015و يک نقشه موضوعي
قديمي (سال  ) 2009از بخشي از شهر شیراز است که
جزيیات آن در جدول ( )2ارائه شده است .شکل ( )6نیز
نقشه موجود منطقه (شامل  5کالس موضوعي) و ترکیب
رنگي طبیعي تصاوير سنجش از دور مورد استفاده در اين
تحقیق را نشان ميدهد.
جدول  -2مشخصات تصاوير مورداستفاده
سکو

Worldview2
Red, Green, Blue,
Coastal, Yellow,
Red Edge, NearIR1, Near-IR2
2011

Worldview3
Red, Green, Blue,
Coastal, Yellow,
Red Edge, NearIR1, Near-IR2
2015

 1/60متر

 1/20متر

ارتفاع مداري

 700کیلومتر

 617کیلومتر

قدرت تفکیک
راديومتريکي

 11بیت

 11بیت

 600×600پیکسل

 600×600پیکسل

باندهاي طیفي
تاريخ اخذ تصوير
قدرت تفکیک مکاني

ابعاد مکاني (بعد از
يکسانسازي)

شکل  -5ساختار کروموزومهاي بکار رفته در اين تحقیق
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مورد استفاده .در مورد چالش اول ،استفاده از همه ويژگيها
در يک الگوريتم به دلیل مشکالت ناشي از باال بودن تعداد
ويژگيها و وابستگي بین آنها ،لزوم ًا منجر به بهبود نتايج
نخواهد شد [ .]21انتخاب زيرمجموعه اي از ويژگيها ،منجر
به کاهش نويز ايجاد شده در هنگام استخراج ويژگيها،
کاهش شديد حجم محاسبات و زمان نسبت به حالت
استفاده از تمامي ويژگیها و افزايش باورپذيري نسبت به
استفاده از فضاي کوچک تر ويژگي ميشود [ .]21بنابراين
انتخاب ويژگيهاي بهینه ضروري ميباشد .در مورد چالش
دوم ،در تعیین مقادير پارامترهاي مورد استفاده در کرنل
طبقهبنديکننده  ،SVMمعموالً از روش زمانبر سعي و
خطا استفاده ميشود .بنابراين ،به منظور استفاده از
طبقهبنديکننده  SVMکه باالترين صحت و بیشترين
کارآيي را داشته باشد ،تعیین مقادير بهینه پارامترهاي
کرنل ،امري ضروري ميباشد .تاکنون روشهاي کالسیک و
همچنین تکنیکهاي هوشمند متعددي براي رفع اين
مسئله ارائه شده است .از آن جمله ميتوان به روش
جستجوي شبکهاي و روشهاي گراديانمبنا اشاره نمود.
عمده روشهايي که به اين طريق اقدام به استخراج ويژگي و
تعیین پارامتر مينمايند ،پیچیدگيهاي محاسباتي بااليي
داشته و زمانبر هستند و در نهايت مجبور به لحاظ فرضیات
محدودکننده در خصوص پارامترهاي فوق هستند .در
سالهاي اخیر استفاده از الگوريتمهاي بهینهسازي
فراابتکاري به سبب توانايي باال در انتخاب و ترکیب راهحل-
هاي امیدبخش و جهتگیري به سمت جواب بهینه مورد
توجه قرارگرفتهاند .در اين تحقیق با الهام گرفتن از مقاله
] ،[24از الگوريتم ژنتیک به عنوان يک الگوريتم فراابتکاري
جهت برآورد مقادير پارامترهاي  SVMو انتخاب ويژگيهاي
بهینه طبقهبندي مورد استفاده قرار گرفته است .انتظار
ميرود ،انتخاب ويژگيهاي بهینه و تنظیم مناسب مقادير
پارامترهاي کرنل  SVMبا الگوريتم ژنتیک سبب بهبود
نتايج طبقهبندي و بهنگامرساني نقشههاي موضوعي شود.
در الگوريتم ژنتیک بکار رفته در اين مقاله ،هر يک از
کروموزومها از سه بخش مجزا تشکیل شدهاندکه ساختار آن
در شکل ( )5ارائه شده است.

مطابق شکل ( ،)5بخش اول ،تعیینکننده ويژگيهاي
مورد استفاده در الگوريتم است که طولي برابر با تمامي
ويژگيهاي مورد استفاده است .رمزگشايي اين بخش به اين
صورت ميباشد که عدد يک نشانگر حضور ويژگي موردنظر
در طبقهبندي  SVMبوده و صفر بودن آن به معناي عدم
حضور آن در طبقهبندي است .بخش دوم و سوم نیز به
ترتیب مربوط به پارامترهاي کرنل است .رمزگشايي اين
بخش بصورت تبديل اعداد از مبناي  2به  10ميباشد.
الگوريتم ژنتیک پیادهسازي شده در اين تحقیق،
براساس کمینه کردن مقدار تابع هزينه تعريف شده است،
لذا مقدار شايستگي براساس کمینه کردن هزينه از رابطه
( ،)10محاسبه ميگردد که با کمینه شدن اين مقدار،
صحت طبقهبندي بیشینه ميگردد.

اس
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ب

الف

ج

شکل  -6الف) تصوير ماهوارهاي  ( Worldview2سال  ،)2011ب) تصوير ماهوارهاي ( Worldview3سال  ،)2015ج) نقشه موجود منطقه (سال )2009
ازمنطقه اي در شهر شیراز

 -4پارامترهای ارزیابی

 -5پیادهسازی و ارزیابی نتایج

روش استاندارد ارزيابي صحت طبقهبندي؛ انتخاب يک
مجموعه نمونههاي ارزيابي است که با عناوين نمونههاي
واقعیت زمیني 1يا دادههاي مرجع 2نیز معروف هستند .در
تحقیق حاضر نمونههاي ارزيابي با استفاده از تفسیر بصري
تصاوير با قدرت تفکیک باال و نقشههاي موجود فراهم
گرديد که يک روش رايج در اين زمینه ميباشد .مقايسه
برچسب نمونههاي واقعیت زمیني با نتايج حاصل از
طبقهبندي ،منجر به ايجاد ماتريس خطا 3ميشود .با
استفاده از اين ماتريس ميتوان معیارهاي ارزيابي صحت
متعددي از جمله صحت کلي ، 4صحت تولیدکننده، 5
صحت کاربر 6و ضريب کاپا  7را محاسبه نمود که در اين
مطالعه مورد استفاده قرار گرفته است.

در اين بخش جزئیات پیادهسازي و نتايج حاصله ،بیان
شده و مورد بحث قرار ميگیرد .جهت پیادهسازي روش
پیشنهادي ،از نرمافزار  MATLAB 2013bاستفاده شده است.
در مطالعه موردي انجام گرفته در تحقیق حاضر،
تصحیحات راديومتريک و اثرات ابر ضروري نبوده و لذا از
آنها صرفنظر شده است .از آنجايیکه که نقشه قديمي مورد
استفاده ،زمینمرجع بوده و تصاوير نیز داراي اطالعات
زمیني دقیق بودند؛ ابتدا نقشه از فرمت برداري به فرمت
رستري تبديل گرديد و سپس يکي از تصاوير به عنوان
مبناي ثبت هندسي دقیق بین نقشه و تصاوير قرار گرفت.
جهت ثبت هندسي دقیق نقشه رستري از تبديل افاين با
تعداد نقطه کنترل مناسب اخذ شده از گوشههاي ساختمان
استفاده شد .در اين مطالعه ،کالسهاي پوششي و کاربري
اراضي از منطقه مورد نظر شامل راه اصلي ،راه فرعي ،مناطق
مسکوني و در حال ساخت ،پوشش گیاهي و زمین باير مي-
باشد .همانطور که در بخش قبل اشاره شد ،از الگوريتم
 SVMبا کرنل شعاعي ( )RBFبه عنوان طبقهبنديکننده
استفاده شده و از الگوريتم ژنتیک براي انتخاب ويژگيهاي
بهینه و همچنین بهینهسازي پارامترهاي کرنل طبقهبندي

1 Ground truth
2 Reference data
3 Error Matrix
4 Overall accuracy
5 Producer’s accuracy
6 User’s accuracy
7 Kappa coefficient
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 -1-5پاالیش و انتخاب نمونههای آموزشی بهینه

جدول  -3نتايج طبقهبندي تصاوير به ازاي سطوح اطمینان مختلف
آزمون آماري خي-دو در پااليش تصاوير
معیارهاي ارزيابي صحت
صحت کلي (درصد)

شکل  -7الف) ناخالصي کالس راه در تصوير ب ) دادههاي کالس راه قبل
از پااليش ج) دادههاي کالس راه بعد از پااليش( .دايرههاي قرمز بیانگر
حفرههاي ايجاد شده (نمونههاي ناخالص) بعد از پااليش کالس راه است

همانطور که در شکل ( )7مشاهده ميشود در کالس
راه اصلي ،عوارض غیرمرتبط مثل خودروها پس از پااليش
1 Tournament

تصوير سال
2011
88.88
74.81
90.32

99%
97.5%
95%

1
2
3

همانطور که در شکل ( ،)8مشاهده ميشود هر چه
سطح اطمینان افزايش يابد ،میزان خطا افزايش مييابد .در
اين راستا ،انتظار ميرود با در نظر گرفتن سطح اطمینان
( %90افزايش سختگیري) صحت کلي نسبت به سطح
اطمینان  %99بیشتر شود که تا حدودي در مورد نتايج
حاصل از دادههاي اين تحقیق صادق است ،جايیکه صحت
کلي بدست آمده براي سطح اطمینان  %95بیشتر از ديگر
سطوح اطمینان است .اما بايد به اين مهم نیز توجه کرد
که بر خالف انتظار صحت کلي و ضريب کاپا براي سطح
اطمینان  %99بیشتر از سطح اطمینان  %97/5ميباشد.
چنین نتیجهاي نشان ميدهد که ،انتخاب سطح اطمینان
مناسب کامال وابسته به نوع عوارض موجود در دادههاي
بکار رفته ميباشد .در واقع ،توزيع مختلف عوارض در
سطح تصوير و همچنین گوناگوني فراواني آنها ،موجب
شده که تاثیر پااليش در سطوح مختلف اطمینان داراي
رفتار سیستماتیک (افزايشي/کاهشي) نباشد.
همچنین مطابق با جدول ( ،)3ضريب کاپاي حاصل
براي تصوير سال  2015کمتر از سال  2011ميباشد،
علت اين امر ميتواند ناشي از عوامل مختلفي نظیر کیفیت
و وضوح تصوير مربوط به سال  ،2015اختالف زماني نسبتا
زياد بین نقشه و تصوير سال  2015باشد .با توجه به نتايج
بدست آمده ميتوان اينطور استنباط کرد که پااليش نمونه

اس

در اين قسمت ابتدا ،نمونههاي آموزشي اولیه هر يک از
کالسهاي مذکور با همپوشاني نقشه و تصاوير زمانهاي
اول و دوم تعیین ميشوند و مطابق با روش پیشنهادي
جهت پااليش ،آزمون خي-دو با سطح معناداري = 𝛼
 0.05انجام ميگردد .در شکل ( ،)7تأثیر پااليش دادهها با
استفاده از روش پیشنهادي نسبت به استفاده از دادههاي
ويرايش نشده ارائه شده است.

تصوير سال
2011
83.47
67.219
87.87

تصوير سال
2015
79.04
69.68
80.84

ضريب کاپا (درصد)
تصوير سال
2015
85.33
77.75
86.32

سطح
اطمینان

رديف
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کننده  SVMاستفاده شده است .در اين راستا ،طول
کروموزومها معادل با تعداد ويژگيهاي هر يک از تصاوير
ماهوارهاي (شامل  8ويژگي) در نظر گرفته شد .همچنین با
توجه به محدوده در نظر گرفته شده براي تغییر پارامترهاي
 Cو  γدر طبقهبنديکننده  ،SVMطول کروموزومها به 28
افزايش يافت که شامل  8ژن براي تعداد ويژگيها و  10ژن
براي مقادير هر کدام از پارامترهاي کرنل است .روش مورد
استفاده براي انتخاب والدين روش تورنمنت 1بوده و تعداد
نسلها برابر با  600و تعداد جمعیت موجود در هر نسل 50
عضو است .احتمال جهش  %10بوده و در هر نسل  %20آن
به نسل آتي منتقل ميشوند.

به صورت دقیق از دادههاي آموزشي حاصل از نقشه حذف
شدهاند .جهت تعیین تأثیر سطوح اطمینان مختلف،
بکارگیري سطوح اطمینان  %97/5 ،%99و  %95در پااليش
نمونههاي آموزشي مبتني بر آزمون آماري خي-دو مورد
بررسي قرار گرفت .بدين منظور نمونههاي پااليششده در
هر يک از سطوح اطمینان مذکور به صورت مجزا در
طبقهبندي پارامتريک بیشترين شباهت مورد استفاده قرار
ميگیرند (جدول ( .))3همچنین نقشههاي موضوعي تولید
شده براي تصاوير اخذ شده در سال  2011و  2015را در
سطوح اطمینان مختلف در شکل ( )8نشان داده شدهاند.

اس

شناسايي اتوماتیک تغییرات کاربري/پوشش اراضي از تصاوير سنجش از دور چندزمانه و ...

هاي آموزشي وابستگي بااليي به سطح اطمینان انتخاب
شده دارد .همچنین عدم سیستماتیک نبودن نتايج به ازاي
سطوح اطمینان مختلف را ميتوان ناشي از عدم توزيع
يکنواخت دادهها در سطح تصاوير و همچنین عدم وجود
دادههاي پرت با اندازه يکسان در کالسها دانست .در
نمونههاي پااليششده با سطح اطمینان  ،%95صحت
باالتري حاصل شده است .استفاده از آزمون خي-دو سبب

الف

شده است که پیکسلهاي اشتباه (پرت) که به کالسهاي
مورد نظر تعلق نداشتهاند ،در جريان پااليش حذف گردند.
شکل ( )9منحني توزيع خي-دو ،تحت سطوح اطمینان
مختلف براي هر کالس که محدوده پذيرش يا ر ّد نمونههاي
آموزشي در فرآيند پااليش ميباشد را نشان ميدهد .اين
شکل با پارامترهاي نیم قطر بزرگ ( ،)aنیم قطر کوچک ( )bو
زاويه بین محور  xبا بزرگترين بردار ويژه مشخص شده است.

ب

ج

شکل  -8تاثیر سطوح اطمینان آزمون خي-دو در پااليش نمونههاي آموزشي در نتیجه طبقهبندي تصاوير مورد استفاده .نقشه کاربري/پوششي اراضي تهیه شده از
تصوير سال ( 2011رديف باال) و ( 2015رديف پايین) تحت سطوح اطمینان مختلف :الف) سطح اطمینان ،%99ب) سطح اطمینان  % 97/5ج) سطح اطمینان %95
الف

ب

ج

د

ه

شکل  -9منحني توزيع خي-دو در پااليش نمونههاي آموزشي کالس راه
اصلي؛ ستون الف نتايج مربوط به تصوير  2011و ستون (ب) نتايج مربوط به
تصوير  2015بوده و سطرهاي (ج)( ،د) و (ه) به ترتیب بیانگر سطوح اطمینان
 %97/5 ،%99و  %95ميباشد
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پس از همپوشاني نقشه با هر يک از تصاوير ،پیکسلهاي
مربوط به هر کالس تعیین شده و با آزمون خي-دو پااليش
ميشوند و سپس به منظور انتخاب نمونههاي آموزشي بهینه
از الگوريتم  k-meansبراي خوشهبندي استفاده ميشود .ولي
در يک حالت بهمنظور بررسي تأثیر پااليش بر روي صحت
نتايج طبقهبندي ،قبل از انجام خوشهبندي از فرآيند پااليش
صرف نظر گرديد و نمونههاي آموزشي فقط با استفاده از
الگوريتم خوشهبندي  k-meansانتخاب شده و وارد
طبقهبندي به روش بیشترينشباهت شده و نتايج در شکل
( )10ارائه شده است .در اين حالت صحت کلي و ضريب
کاپاي بدست آمده براي تصوير سال  2011به ترتیب  %73و
 %65ميباشند .در حالي که در صورت استفاده از آزمون
آماري خي-دو براي پااليش (قبل از مرحله خوشهبندي)،
صحت کلي و ضريب کاپا به ترتیب  %91و  %87بوده است.
براي تصوير سال  2015صحت کلي و ضريب کاپا در حالت
بدون استفاده از آزمون خي-دو %69و  %59ميباشد که در
صورت استفاده از آزمون آماري خي-دو صحت کلي و ضريب
کاپا به ترتیب به  %86/32و  %80/48افزايش پیدا ميکند.

شکل ( ،)11نتیجه طبقهبندي هر يک از تصاوير 2011
و  2015در صورت استفاده و عدم استفاده از آزمون آماري
خي-دو را نشان ميدهند.

شکل  -12نمونههاي آموزشي در تصوير 2011؛ الف) کالس راه اصلي ب)
کالس درخت ج) کالس راه فرعي د) کالس مسکوني ه) کالس زمین باير

 -2-5تولید نقشه موضوعی با استفاده از الگوریتم
GASVM

اس

همانطور که در بخش قبل بیان شد ،در اين تحقیق جهت
طبقهبندي تصاوير سنجش از دور و تولید نقشه موضوعي ،از
 GASVMاستفاده شده است .در روش  ،GASVMنمونههاي
آموزشي و ويژگيهاي طیفي ( )NDVIو بافتي ماتريس
( GLCMدرجه اول و دوم) توسط الگوريتم ژنتیک انتخاب
شده و بهعنوان ورودي ،وارد فاز طبقهبندي ميشوند .همان-
طور که اشاره شد ،در اين تحقیق بهینهسازي پارامترهاي
 ،SVMهمزمان با انتخاب ويژگيها صورت ميگیرد .در
جدول ( )5مقادير بهینه پارامترهاي  GASVMبه ازاي
وروديهاي مختلف ( :Sصرف ًا باندهاي طیفي؛  :S+NDVIباند-
هاي طیفي به همراه شاخص NDVI؛ S+NDVI+C-1st
:باندهاي طیفي به همراه شاخص طیفي  NDVIو ويژگي
بافت مرتبه 1؛  :S+NDVI+C-2ndباندهاي طیفي به همراه
شاخص طیفي  NDVIو ويژگي بافت مرتبه 2؛
 :S+NDVI+C-1st+C-2ndباندهاي طیفي به همراه شاخص
طیفي  NDVIو ويژگي بافت مرتبه  1و  2ارائه شده است.

شکل  -11نتايج طبقهبندي سال ( 2011رديف باال) و ( 2015رديف
پايین) ،الف) بدون اعمال پااليش ،ب) با اعمال پااليش مبتني بر
آزمون آماري خي-دو

جدول ( )4تعداد نمونههاي آموزشي هر کالس قبل و
بعد از پااليش براي تصاوير سال  2011و  2015را نشان
ميدهد .همچنین شکل ( ،)12تراکم و توزيع مکاني نمونه
هاي آموزشي پااليششده به روش پیشنهادي در تصوير
سال  2011را نشان ميدهد.
جدول  -4تعداد نمونه هاي آموزشي هر کالس قبل و بعد از پااليش در
تصاوير سالهاي  2011و  2015در سطح اطمینان 95%
تعداد نمونههای آموزشی (در واحد پیکسل)
تصویر 2015

تصویر 2011
قبل از

پس از

پس از

قبل از

پس از

پس از

پاالیش

پاالیش

خوشهبندی

پاالیش

پاالیش

خوشهبندی

11378

10520

1087

11378

10264

2076

درخت

15959

14040

923

15959

14512

1586

راه فرعي

15115

13510

477

15115

13340

1106

زمین باير

151753 171517

2276

151179 171517

2631

مسکوني

16596

942

16146

1122

کالس
راه اصلي

18359

18359

جدول  -5مقادير بهینه پارامترهاي  GASVMبه ازاي وروديهاي
مختلف
پارامتر کرنل
)(γ
0.0104
0.0652
0.3121
0.002
0.0509
0.0652
0.0048
0.0572
0.0814
1.7601

پارامتر تنظیم
)(C
476
1016
286
118
470
1016
958
175
621
3

تصوير
2011
2015
2011
2015
2011
2015
2011
2015
2011
2015

نوع داده ورودي
S
S+NDVI
S+NDVI+C-1st
nd

S+NDVI+C-2

S+NDVI+C-1st+C-2nd
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شکل  -10تأثیر پااليش نمونههاي آموزشي با آزمون آماري خي-دو در
نتايج طبقهبندي

اس

عنوان مقاله به صورت خالصه

شکلهاي ( )13و ( )14به ترتیب نقشه طبقهبنديشده
مربوط به سال  2011و  2015را که از اعمال الگوريتم SVM
و  GASVMبر وروديهاي مختلف بدست آورده شدهاند را
نشان ميدهد .همچنین ،در جدول ( )6نتايج پارامترهاي
ارزيابي صحت نقشه کاربري اراضي سال  2011و  2015بر
مبناي روشهاي نامبرده ارائه شده است .همچنین نمودارهاي
ارائه شده در شکل ( ،)15میزان تاثیر اطالعات بافتي و طیفي
در نتايج طبقهبندي را به صورت کیفي و کمي نشان ميدهد.
بررسي پارامترهاي ارزيابي صحت طبقهبندي اين تصاوير
نشان ميدهد که استخراج ويژگيهاي بافت و همچنین
استفاده از الگوريتم ژنتیک در انتخاب مجموعه ويژگيهاي
بهینه سبب بهبود قابل مالحظه نتايج طبقهبندي شده است.
طبق جدول ( ،)6اين نتیجه حاصل ميشود که استفاده از
ويژگيهاي بهینه موجب افزايش ضريب کاپا از  89/94به
 95/34و صحت کلي از  %93/20به  %96/88شده است .در

مورد استفاده از شاخص طیفي ميتوان گفت ،استفاده از
شاخص گیاهي نرمالیزه شده ( )NDVIباعث بهبود صحت
کلي و ضريب کاپا و صحت تولیدکننده در تصوير سال 2011
شده است .البته با توجه به میزان کم پوشش گیاهي در تصاوير
ممکن است تأثیر شاخص گیاهي نرمالیزه شده در پارامتر
صحت کلي يا ضريب کاپاي کل تصوير محسوس نباشد.
بهترين نتايج طبقهبندي مربوط به حالت استفاده از
ويژگيهاي بافت مراتب اول و دوم ميباشد .همچنین تأثیر
ويژگيهاي بافت مرتبه اول بیشتر از ويژگيهاي بافت
مرتبه دوم ميباشد .اين امر ميتواند عمدت ًا به اين دلیل
باشد که بافت مرتبه دوم باعث از بین رفتن جزئیات و نرم
شدن لبه برخي از عوارض شده است .بر اين اساس و طبق
جدول ( )6صحت تولیدکننده راه اصلي از  %95/62به
 %99/23و صحت تولیدکننده مسکوني از  %97/32به
 %99/45افزايش يافته است.

شکل  -13نقشه پوشش/کاربري اراضي سال  2011با اعمال الف) روش  SVMروي  ،Sب) روش  GASVMروي  ،Sج) روش  GASVMروي ،S+NDVI
د) روش  GASVMروي  ،S+NDVI+C-1stه) روش  GASVMروي  ،S+NDVI+C-2ndو) روش  GASVMروي S+NDVI+C-1st+C-2nd

شکل  -14نقشه پوشش/کاربري اراضي سال  2015با اعمال الف) روش  SVMروي  ،Sب) روش  GASVMروي  ،Sج) روش  GASVMروي ،S+NDVI
د) روش  GASVMروي  ،S+NDVI+C-1stه) روش  GASVMروي  ،S+NDVI+C-2ndو) روش  GASVMروي S+NDVI+C-1st+C-2nd
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صحت کلي

ضريب کاپا

صحت کاربر «مسکوني»

صحت تولیدکننده «مسکوني»

صحت کاربر «زمین باير»

صحت تولیدکننده «زمین باير»

صحت کاربر «راه فرعي»

صحت تولیدکننده «راه فرعي»

صحت کاربر «پوشش گیاهي»

صحت تولیدکننده «پوشش گیاهي»

صحت کاربر «راه اصلي»

صحت تولیدکننده «راه اصلي»

روش طبقهبندي

ويژگيها

دادهها
تصوير 2011

-3-5

تهیه

نقشه

تغییرات

به

تصوير 2015

93.20
96.8
96.8
99.07
97.42
98.72
74.78
86.45
87.82
94.61
91.24
94.52

89.94
95.34
95.36
98.60
96.14
98.08
65.55
80.88
82.48
92.34
87.39
92.18

86.48
90.26
91.12
98.95
93.82
97.47
49.92
71.16
85.15
92.39
94.05
93.56

88.11
97.09
97.32
99.45
97.53
98.50
97.62
99.46
98.98
99.89
98.39
99.81

96.66
98.84
99.13
99.14
99.02
99.40
86.46
93.56
90.73
99.21
92.65
98.020

91.37
96.69
96.57
98.31
97.42
98.8
70.75
90.60
95.46
99.03
98.17
98.99

81.22
93.33
92.21
98.22
92.47
96.70
79.47
89.50
89.70
94.74
91.49
94.69

97.10
97.61
98.14
98.31
97.92
98.63
42.15
53.40
51.26
75.30
62.31
75.28

98.09
99.44
96.91
99.90
97.24
99.76
98.80
99.55
100
100
100
100

99.63
97.93
99.67
99.95
99.12
98.25
98.92
98.29
83.43
99.05
95.46
98.55

99.37
99.18
99.22
99.25
99.69
98.77
77.88
79.61
78.57
82.89
82.12
84.19

96.72
96.40
95.62
99.23
96.33
98.80
91.84
93.30
95.96
95.77
93.71
95.58

SVM
GASVM
GASVM
GASVM
GASVM
GASVM
SVM
GASVM
GASVM
GASVM
GASVM
GASVM

S
S
S+NDVI
S+NDVI+C-1st
S+NDVI+C-2nd
S+NDVI+C-1st+C-2nd
S
S
S+NDVI
S+NDVI+C-1st
S+NDVI+C-2nd
S+NDVI+C-1st+C-2nd

روش

مقایسهپسازطبقهبندی

اس

در اين مرحله ،تصاوير طبقهبندي شده مربوط به
سالهاي  2011و  2015با يکديگر مقايسه شده و نقشه
ماهیت تغییرات تولید ميگردد .به منظور حصول باالترين
صحت ممکن در شناسايي تغییرات ،از نقشههاي کاربري
اراضي حاصل از وروردي  S+NDVI+C-1st+C-2ndکه داراي
باالترين صحت طبقهبندي بودند ،استفاده شد .براي ارزيابي
صحت شناسايي تغییرات ،نمونههاي ارزيابي به صورت
بصري از سطح تصوير و در هفت کالس تغییر کاربري
شامل« :جاده به زمین باير»« ،پوشش گیاهي به زمین باير»،
«جاده به مناطق مسکوني و در حال ساخت»« ،زمین باير به
جاده»« ،زمین باير به پوشش گیاهي»« ،زمین باير به
مناطق مسکوني و در حال ساخت» و «مسکوني به زمین
باير» جمعآوري شد .کالس عدم تغییر نیز با رنگ مشگي
مشخص شده است .شايان ذکر است؛ خطاي موجود در
طبقهبندي هر يک از تصاوير در نقشه تغییرات نهايي،
انتشاريافته و موجب کاهش صحت نقشه ماهیت تغییرات
ميشود [ .]22از آنجا که نقشه ماهیت تغییرات ،اطالعات
کاملي از تغییرات را ارائه ميدهد؛ بنابراين ميتوان نوع
تغییرات رخداده در کاربريها و پوشش اراضي را به خوبي در
اين نقشه نمايش داد .الزم به ذکر است در اين مرحله
کالس مربوط به راه اصلي و راه فرعي باهم ادغام شده و به
عنوان کالس کلي تر «جاده» در نقشه ماهیت تغییرات
نشان داده شده است .همچنین کالس مسکوني با عنوان

شکل  -15ضريب کاپا و صحت کلي نقشه کاربري اراضي الف) سال 2011
و ب)  2015با استفاده از صرف ًا اطالعات طیفي و ساير دادههاي ورودي

پايینترين صحت طبقهبندي مربوط به حالتي است که
تنها از اطالعات طیفي و بدون حضور الگوريتم ژنتیک ،طبقه
بندي صورت گرفته است .استفاده از الگوريتم ژنتیک موجب
افزايش ضريب کاپا از  %65/55به  %80/88شده است .در
صورت استفاده از شاخص گیاهي نرمالیزه شده ( )NDVIنیز
ضريب کاپا و صحت کلي به ترتیب از  %86/45و  %80/88به
 %87/82و  %82/48افزايش يافته است .در کل صحت کلي و
ضريب کاپاي طبقهبندي تصوير سال  2015کمتر از تصوير
سال  2011ميباشد که علت عمده آن ميتواند مربوط به
فاصله زماني زياد بین نقشه و تصوير موردنظر و همچنین
کیفیت و وضوح پايینتر اين تصوير باشد.
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جدول  -6پارامترهاي ارزيابي صحت تهیه نقشه کاربري/پوشش اراضي سال  2011و سال  2015با استفاده از وروديهاي مختلف

اس

شناسايي اتوماتیک تغییرات کاربري/پوشش اراضي از تصاوير سنجش از دور چندزمانه و ...

مناطق مسکوني و در حال ساخت مشخص گرديدهاند .شکل
( )16نقشه ماهیت تغییرات حاصل از تکنیک مقايسهپساز
طبقهبندي را نشان ميدهد .از جمله تغییرات مشهود در اين
نقشه ،تغییر کاربري اراضي از کالس «باير» به «مناطق
مسکوني» ميباشد که با رنگ فیروزهاي مشخص گرديده
است .در درجه دوم ،تغییر کاربري اراضي از کالس زمین
«باير» به «جاده» از ديگر تغییرات بارزتر ميباشد.

تاثیر بسزايي در بهبود دقت نقشه ماهیت تغییرات از نظر
کمي و کیفي داشته است ،اما کارآيي آن زماني بیشتر خواهد
شد که همراه با فرآيند انتخاب ويژگي با استفاده از يک
الگوريتم معتبر نظیر الگوريتم ژنتیک باشد .بطور کلي؛ مطابق
با جدول ( ،)7ضريب کاپا و صحت کلي در حالت پااليش
نمونههاي آموزشي (حالت ب) نسبت به حالت بدون پااليش
(حالت الف) به اندازه  %41/93و  %33/07افزايش يافته است.
همچنین استفاده از پااليش و انتخاب ويژگي مناسب (حالت
ج) موجب افزايش صحت کلي به اندازه  %35/77و %2/7
نسبت به حاالت (الف) و (ب) شده است.

شکل  -16نقشه ماهیت تغییرات مستخرج از روش پیشنهادي

نتايج ارزيابي صحت نشان ميدهد ،صحت کلي و ضريب
کاپاي نقشه ماهیت تغییرات به ترتیب  %83/38و %75/33
ميباشد .جدول ( )7ساير پارامترهاي ارزيابي صحت نقشه
ماهیت تغییرات را در سه حالت نشان ميدهد که شامل،
حالت اول؛ بدون انجام فرآيند پااليش نمونههاي آموزشي،
حالت دوم؛ اعمال پااليش نمونههاي آموزشي بدون انتخاب
ويژگيهاي بهینه و حالت سوم؛ اعمال پااليش نمونههاي
آموزشي و انتخاب ويژگيهاي بهینه (روش پیشنهادي)
ميباشد .همچنین شکل ( )17نقشه ماهیت تغییرات حاصل
از سه روش مذکور را نشان ميدهد.
همانطور که در شکل ( )17مشخص است؛ پااليش داده-
هاي آموزشي تأثیر بسزايي در نتیجه نقشه ماهیت تغییرات
داشته است .در شکل نامبرده مشاهده ميشود؛ زماني که از
دادههاي آموزشي پااليش نشده استفاده ميشود ،اکثر مناطق
تغییرنیافته به صورت تغییر کاربري مشخص شدهاند که به
معناي خطاي کاذب باال در نقشه تغییرات است .در واقع عدم
پااليش نمونههاي آموزشي ضمن افزايش خطاي کاذب،
صحت نقشه تغییرات بین ساير کالسها را نیز کاهش مي
دهد .همچنین با مقايسه شکل ( 17ب) با شکل ( 17ج)
مشاهده ميشود که تنها استفاده از الگوريتم پااليش نمونه-
هاي آموزشي نميتواند منجر به نتايج مناسب شود و انتخاب
ويژگيهاي بهینه در کنار پااليش دادههاي آموزشي امري
ضروري است .به عبارت ديگر ميتوان گفت ،اگرچه استفاده از
الگوريتم پیشنهادي در پااليش نمونههاي آموزشي توانسته
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الف

ب

ج

شکل  -17نقشه ماهیت تغییرات در سه حالت منظور شده :الف) بدون
انجام فرآيند پااليش ،ب) با انجام فرآيند پااليش و بدون انتخاب
ويژگيهاي بهینه و ج) با انجام فرآيند پااليش و انتخاب ويژگيهاي
بهینه (روش پیشنهادي)

«ساختمان به زمین باير»

«ساختمان به زمین باير»

«زمین باير به مناطق مسکوني و در حال ساخت»

«زمین باير به مناطق مسکوني و در حال ساخت»

«زمین باير به درخت»

«زمین باير به درخت»

ضريب کاپا

صحت کلي

دقت کاربر

دقت تولیدکننده

دقت کاربر

دقت تولیدکننده

دقت کاربر

دقت تولیدکننده

دقت کاربر
«زمین باير به جاده»

دقت تولیدکننده

دقت کاربر

دقت تولیدکننده

دقت کاربر

دقت تولیدکننده

جستجو براي انتخاب ويژگيهاي بهینه و در عین حال
پارامترهاي بهینه طبقهبندي  SVMاستفاده شد .نتايج
نشان داد که فرآيند انتخاب ويژگي با استفاده از الگوريتم
ژنتیک ،سبب بهبود قابل توجه صحت طبقهبندي و
شناسايي تغییرات شده است .همچنین ،معیارهاي ارزيابي
صحت نشان ميدهد استفاده از ويژگيهاي بافت مرتبه
اول تاثیر بیشتري از ويژگيهاي بافت مرتبه دوم در بهبود
صحت طبقه-بندي داشته است.
با توجه به صحت نسبتاً باالي روش پیشنهادي در
بهنگامرساني نقشههاي پوششي و کاربري اراضي ،ميتوان
از اين روش براي بهنگامرساني طیف وسیعي از نقشههاي
موضوعي استفاده کرد .روش پیشنهادي ضمن ارتقاء
صحت طبقهبندي و تشخیص تغییرات ،تسهیل و تسريع
فرآيند بهنگام رساني را به همراه دارد .الزم بذکر است؛
روش ارائه شده در اين مقاله ،مختص شناسايي تغییرات
کاربري/پوشش اراضي است که داراي ماهیت تغییرات
تدريجي هستند و در مواردي که تغییرات زماني (فصلي)
مد نظر باشد (تغییرات فنولوژيکي و موارد مشابه)،
تضمیني بر حصول نتايج دقیق وجود ندارد.

اس

هدف از تحقیق حاضر ،افزايش سطح اتوماسیون و
ارتقاء کارآيي تکنیکهاي شناسايي تغییرات و بهنگام
رساني نقشههاي پوششي و کاربري اراضي مبتني بر
تصاوير سنجشازدور و نقشههاي موجود بود که با توسعه
روشهاي نوين و کارآمد در مراحل؛ انتخاب اتوماتیک
نمونههاي آموزشي و پااليش اتوماتیک آنها ،محقق
گرديد .با استفاده از روش پیشنهادي در مرحله انتخاب و
پااليش نمونههاي آموزشي« ،شرط مطابقت زماني تصاوير
و نقشه موضوعي موجود منطقه» براي جمعآوري صحیح و
اتوماتیک نمونههاي آموزشي که يکي از محدوديتهاي
روشهاي قبلي در اين زمینه بوده است ،تا حد زيادي
برطرف گرديد .نتايج حاصل از پااليش دادههاي آموزشي
نشان داد که بکارگیري آزمون آماري خي-دو در سطوح
مختلف اطمینان ،و همچنین استفاده از خوشهبندي k-
 meansدر انتخاب دادههاي آموزشي با تنوع طیفي باال،
نسبت به عدم استفاده از آنها بسیار امیدبخش بوده و
باعث افزايش چشمگیر صحت کلي و ضريب کاپاي
طبقهبندي تصوير سال ( 2011افزايش ضريب کاپا از %65
به  %87و افزايش صحت کلي از  %73به  )%91و همچنین
سبب بهبود صحت کلي و ضريب کاپاي طبقهبندي تصوير
سال ( 2015افزايش صحت کلي از  %69به  %86/32و
افزايش ضريب کاپا از  %59به  )%80/48شده است.
همچنین از آنجا که صرفاً ،استفاده از نمونههاي آموزشي
پااليش شده نميتواند منجر به افزايش صحت طبقهبندي
تصاوير مورد نظر گردد؛ از الگوريتم ژنتیک به عنوان روش

«زمین باير به جاده»

«جاده به مناطق مسکوني و در حال ساخت»

«جاده به مناطق مسکوني و در حال ساخت»

«درخت به زمین باير»

«درخت به زمین باير»

83.39 75.33

100

91.48

98.94

80.05

100

100

64.49

100

52.63

70.42

100

92

66.66

89.36

حالت سوم

دقت کاربر

80.69 71.16

100

88.64

95.74

80.36

100

100

67.63

100

50

94.37

100

6.25

85.37

37.63

 -6نتیجه گیری

«جاده به زمین باير»

دقت تولیدکننده
«جاده به زمین باير»

روش

47.62 29.23

85.71

68.57

92.94

38.40

65.31

100

100

61.90

22.34

94.20

0.25

0

0.33

19.57

حالت اول
حالت دوم
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