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چکیده
دادههاي فراطیفي و لیدار با توجه به فراهم آوردن اطالعات طیفي و ارتفاعي غني ميتوانند پتانسیل بااليي در تفکیک عوارض در مناطق
پیچیده شهري داشته باشند .در اين مطالعه ،روشي فراابتکاري در بهینهسازي ادغام دادهها در سطح توصیفگر ارائه شده است .براي اين هدف،
يک فضاي توصیفگر جامع طیفي-مکاني-ساختاري مبتني بر دو داده و با استفاده از روشهاي استخراج ويژگي شامل شاخصهاي طیفي،
آنالیز بافت ،ناهمواري و غیره ايجاد ميشود .در مطالعات انجام شده عموما از يک معیار براي ارزيابي عملکرد طبقهبنديکننده استفاده ميشود.
در روش پیشنهادي ،سه معیار ارزيابي قدرت تعمیم الگوريتم ،پیچیدگي طبقهبندي و جدايي بین کالسها در نظر گرفته شده است .الگوريتم
بهینهسازي توده ذرات چندهدفه با هدف انتخاب زيرمجموعهاي بهینه از توصیفگرها و تعیین پارامترهاي طبقهبندي کننده ماشینهاي بردار
پشتیبان بکار گرفته شده به صورتیکه سه معیار بهینه شود .نتايج بدست آمده نشان ميدهد که روش پیشنهادي با حذف  300توصیفگر (از
مجموع  611توصیفگر) دقت طبقهبندي را تا  11%و  58%به ترتیب نسبت به تصوير فراطیفي و لیدار بهبود بخشیده و همچنین فاصله بین
کالسها افزايش مييابد.
واژگان کلیدی :تصوير فراطیفي ،لیدار ،ادغام در سطح توصیفگر ،منطقه شهري ،بهینهسازي فراابتکاري چندهدفه
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ادغام تصویر فراطیفی و داده لیدار در سطح توصیفگر برمبنای الگوریتم

مقاله پژوهشي  -ادغام تصوير فراطیفي و داده لیدار در سطح توصیف¬گر برمبناي الگوريتم ...

 -1مقدمه
در سالهاي اخیر ،استفاده از دادههاي سنجش از دور
با هدف نظارت و برنامهريزي در محیطهاي شهري،
صنعتي ،کشاورزي و غیره با رشد چشمگیري مواجه شده
است ] .[1هرچند تکنولوژي ساخت سنجندههاي سنجش
از دور با پیشرفت هايي رو به رو بوده است ،با اين حال هر
سنجنده داراي قدرت تفکیک مکاني ،طیفي و زماني
محدودي ميباشد و امکان استفاده از يک سنجنده به
تنهايي در تفسیر دقیق و جامع مناطق پیچیده مانند
مناطق شهري وجود ندارد ] .[2امروزه ،استفاده از دادههاي
چندين سنجنده در آنالیز و پردازش يک منطقه با هدف
افزايش اعتمادپذيري و دقت نتايج مطرح شده است .از
کاربردهاي سیستمهاي چند سنجندهاي ميتوان به تهیه
نقشه موضوعي از مناطق شهري ،تعیین گونههاي گیاهي،
شناسايي انواع درختان در جنگلها ،تشخیص و رديابي
اشیاء و تشخیص تغییرات اشاره کرد ].[3-5
از يک سو با پیشرفتهاي اخیر در زمینه استفاده
ازسیستمهاي چند سنجندهاي ،امکان اخذ و ثبت
مشاهدات چندين سنجنده فراهم ميباشد .از سوي ديگر،
نیاز به الگوريتمهاي ادغام داده به منظور استخراج
اطالعات از مجموعه مشاهدات وجود دارد .يکي از
پردازش هاي کلیدي در استخراج اطالعات از مشاهدات
سنجندهها ،طبقهبندي ميباشد که به منظور تهیه نقشه
موضوعي از منطقه به کار برده ميشود.
1
در حوزه سنجش از دور ،ادغام داده سنجندههاي
مختلف با بکارگیري تصاوير هوايي و داده لیدار بطور
همزمان به منظور تحلیل مناطق مختلف آغاز شد [ .]6در
سالهاي بعد ،ادغام دادههاي سنجندههاي ديگر نظیر
دادههاي راداري ،چندطیفي ،فراطیفي ،حرارتي نیز مورد
مطالعه قرار گرفتند .هدف از ادغام داده ،استفاده از
مجموعه مزاياي دادههاي ورودي به منظور استخراج
اطالعات با دقت و قابلیت اعتماد بیشتر ميباشد؛ بطوريکه
اطالعات بدست آمده داراي کیفیت باالتري نسبت به
حالتي باشد که از هر داده بصورت مجزا استفاده شود.
از آنجائیکه وجود فضاي توصیفگر کامل منجر به
تصمیمگیري با اعتماد بیشتر و دقت باالتر ميشود ،در اين
مطالعه از روش ادغام داده در سطح توصیفگر استفاده شده
1 Data Fusion

164

است .به منظور طراحي يک سیستم با حجم محاسباتي باال
از طبقهبندي کننده ماشینهاي بردار پشتیبان استفاده شده
است .فاکتورهاي تاثیرگذار اين سیستم ،پارامترهاي طبقه-
بندي کننده و فضاي توصیفگر ميباشند .مطالعاتي که در
زمینه بهینهسازي سیستمهاي طبقهبندي انجام شدهاند،
عموما از يک تابع هدف استفاده ميکنند .در اين پژوهش
چندين تابع هدف در نظر گرفته شده است.

 -2مروری بر تحقیقات
در اواخر قرن  ،20نخستین مطالعات از تلفیق تصوير
فراطیفي و مدل رقومي زمین با هدف شناسايي مرز سقف
ساختمانها صورت گرفت [ .]7براي اين منظور ،تصوير
فراطیفي سنجنده  HYDICEبا  220باند بر مبناي الگوريتم
بیشترين شباهت طبقهبندي شد .سپس به منظور جداسازي
کالس ساختمان و راه که داراي اطالعات طیفي يکسان
هستند ،داده ارتفاعي بکار گرفته شد .در اين مرحله ،اپراتور
محاسبه گراديان سوبل بر روي مدل رقومي زمین اعمال شده
و از نتايج آن براي شناسايي مرز ساختمانها استفاده شد.
 Smithو همکاران در سال  2000از تلفیق تصوير
فراطیفي  CASIو داده لیدار  SHOALSبراي مطالعات
هیدروگرافي در مناطق ساحلي استفاده کردند [ .]8از
يکسو سنجنده  SHOALSبطور همزمان به اندازهگیري
عمق آب و همچنین توپوگرافي سطح آب ميپردازد؛ از
سوي ديگر سنجنده  CASIبا اخذ اطالعات طیفي در 288
باند ،امکان استخراج اطالعاتي نظیر شفافیت ،دما ،جنس
کف و کیفیت آب و همچنین نوع خاک و پوششهاي
گیاهي را فراهم ميآورد.
استفاده از ادغام داده لیدار با قدرت تفکیک باال و تصوير
فراطیفي در بررسي تاج درختان توسط  Millerدر سال
 2001مورد بررسي قرار گرفت [ .]9در اين مطالعه از داده
ارتفاعي براي تعیین مکانهايي با تغییرات ارتفاعي شديد و
تولید مدل ارتفاعي درختان تعیین شد .سپس با ترکیب آن با
اطالعات ديگر از درخت ،قطر بدنه درخت تعیین شد .تصوير
فراطیفي نیز به منظور تشخیص عوارض طبیعي و همچنین
ساخت انسان به کار گرفته شد .در سال  Lemp ،2004و
 Weidnerاز تلفیق تصوير فراطیفي  HyMapو داده لیدار
 TopoSysدر شناسايي جنس مواد سازنده عوارض در منطقه
شهري استفاده کردند [ .]10براي اين منظور ،هندسه و
ساختار اشیاء موجود از داده هاي لیدار و جنس مواد سازنده

اس

1 Principle Component Analysis
2 Minimum Noise Fraction
3 Spectral Angle Mapper
4 Waveform LiDAR

5 Support Vector Machine
6 K-Nearest Neighbors
7 Maximum Gaussian Likelihood
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از هر دو داده تعیین شد .البته تعیین جنس مواد بیشتر به
عهده سنجنده فراطیفي مي باشد .براي اين منظور ،ابعاد
تصوير فراطیفي برمبناي الگوريتم آنالیز مولفههاي اصلي 1و
کسر کمینه نويز 2کاهش يافت .سپس اشیاء از زمین بر اساس
داده ارتفاعي جدا شدند .در گام بعد تصوير قطعهبندي شده و
بر اساس اطالعات طیفي و ساختاري طبقهبندي شد.
نخستین مقايسه بین روشهاي طبقهبندي پیکسل مبنا و
شيء مبنا در حوزه تلفیق تصوير فراطیفي و داده ارتفاعي لیدار
در سال  2005توسط  Brandانجام شد [ .]11در طبقهبندي
شيءمبنا ،ابتدا بر اساس سه مشخصه ارتفاعي (بازگشت اول،
آخر و شیب) داده به زيربخشهايي تقسیم شد .سپس هر يک
از زيربخشها بر اساس اطالعات تصوير فراطیفي به قسمتهاي
کوچکتري تقسیم شد .در نهايت با استفاده از سه مشخصه
ارتفاعي و همچنین  20باند تصوير فراطیفي طبقهبندي سلسله
مراتبي انجام شد .از سوي ديگر در روش پیکسل مبنا ،الگوريتم
طبقهبندي نگاشت زاويه طیفي 3به کار گرفته شد .در ابتدا
ماسک ساختمان با استفاده از داده ارتفاعي لیدار ايجاد شده و
در گام بعد با استفاده از اطالعات طیفي ،سقف ساختمانها بر
اساس جنس طبقهبندي شدند.
 Mundtو همکاران در سال  2006از تلفیق تصوير
فراطیفي  HyVistaو داده لیدار Airborn 1 Coparation of
 EI Segundoبراي تهیه نقشه از توزيع گیاه درمنه استفاده
کردند .درصورتیکه تنها از تصوير فراطیفي براي اين منظور
استفاده شود ،دقت  74درصد حاصل شد ولي با افزودن
اطالعات لیدار به آن دقت تا  89درصد افزايش پیدا کرد
[ .]12در سال  2007مطالعهاي بر سیستم استخراج اطالعات
اکوسیستم با تلفیق تصوير فراطیفي (مرئي/مادون قرمز
نزديک) و لیدار موجي شکل 4در حین پرواز توسط  Asnerو
همکاران انجام شد [ .]13در اين سیستم از اطالعات ارتفاعي
نظیر مدل رقومي زمین ،سطح پوشش درختان از داده لیدار
استخراج شده و در کنار اطالعات طیفي تصويرفراطیفي و
مدلسازي فیزيکي ،عوارض موجود در منطقه جداسازي مي-
شوند .شناسايي درختان در مناطق شهري در بسیاري از
کاربردهاي مديريت شهري مورد نیاز ميباشد .از اينرو
 Sugumaranو  Vossدر سال  2007از ادغام تصوير
چندطیفي ،فراطیفي و لیدار در شناسايي گونههاي درختان

در منطقه شهري برمبناي روش شيء مبنا استفاده کردند.
براي اين منظور ،عوارض بر مبناي دادههاي ارتفاعي و شدت
روشنايي لیدار قطعهبندي شدند .طبقهبندي سلسله مراتبي
تصاوير با/بدون داده لیدار انجام شده و شش نقشه طبقهبندي
حاصل شد که باالترين دقت متعلق به ترکیب تصوير
فراطیفي کاهش ابعاد يافته و داده لیدار ميباشد [.]14
يکي از کاربردهاي مهم تلفیق تصاوير فراطیفي و لیدار،
در مديريت مناطق جنگلي ميباشد .از اينرو مطالعات
گستردهاي در زمینه بکارگیري ايندو داده در شناسايي
پوششهاي گیاهي و طبقهبندي جنگلها انجام شده است
] Delponte .[4 ،15و همکاران در سال  ،2008يک
سیستم طبقهبندي بر اساس تلفیق داده فراطیفي و لیدار
در نواحي جنگلي پیچیده ارائه دادند [ .]4اين مطالعه
نشان داد ،طبقهبندي ماشینهاي بردار پشتیبان 5در
6
مقايسه با طبقهبندي کنندههاي نزديکترين  kهمسايگي
و بیشترين شباهت گوسین 7به دقت باالتري ميرسد.
همچنین مقايسهاي بین اثر استفاده از بازتابهاي مختلف
لیدار انجام شد که نشان داد تنها بازتاب اول لیدار اثر قابل
توجهي در طبقهبندي در کنار باندهاي کاهش يافته تصوير
فراطیفي دارد .درهمین سال مطالعه ديگري در زمینه
تلفیق تصوير فراطیفي و داده لیدار در مديريت آتش
سوزي جنگلها توسط  Koetzو همکاران انجام شد که در
آن باندهاي تصوير فراطیفي و اليه هاي اطالعاتي لیدار در
کنار هم قرار گرفته و توسط طبقهبندي کننده ماشینهاي
بردار پشتیان کالسهاي مختلف جدا شدند [.]15
در سال  Niemann ،2009و همکاران از دادههاي لیدار
به منظور آنالیز تصوير فراطیفي استفاده کردند [ .]16در اين
مطالعه با استفاده از بازتاب اول و آخر داده لیدار ،موقعیت
مکاني داده فراطیفي با دقت بسیار باال تعیین شد .اشیاء
سهبعدي که در دادههاي لیدار مشخص شدهاند ،به منظور
نمونهبرداري طیفي بهینه براي آنالیزهاي بعدي استفاده شد.
تاثیر تلفیق تصوير فراطیفي و داده لیدار در تعیین گونههاي
موجود در مناطق جنگلي در سال  ،2010توسط  Jonesو
همکاران مورد مطالعه قرار گرفت [ .]17در اين تحقیق ،ابتدا
ابعاد تصوير فراطیفي با آنالیز جدايي کاهش يافت .سپس
مدل ارتفاعي تاج و پروفیل حجمي تاج درختان از داده لیدار
استخراج شد .نتايج نشان داد ترکیب تصوير فراطیفي به
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همراه مشخصههاي پروفیل حجمي تاج درختان به باالترين
دقت در طبقهبندي پوشش درختان ميرسد.
يکي از روشهاي تلفیق دادههاي چند سنسور ،تلفیق
در سطح تصمیمگیري ميباشد Shimoni .و همکاران در
سال  2011از تلفیق تصوير فراطیفي و داده لیدار در سطح
تصمیمگیري به منظور شناسايي خودروهاي موجود در
سايه استفاده کردند [ .]18براي اين منظور ،ابتدا نواحي
سايه با استفاده از هر دو داده شناسايي شد .در ادامه
خودروها در داده سهبعدي لیدار بخشبندي شده و
تغییرات طیفي در نواحي سايه (که در گام نخست بدست
آمده بود) تعیین شد .در نهايت با استفاده از تلفیق در
سطح تصمیمگیري با استفاده از اطالعات طیفي و مکاني
خودروهاي پنهان شده ،مشخص شدند.
 Castrodadو همکاران در سال  2012از تلفیق ابر نقطه
لیدار و تصوير فراطیفي در طبقهبندي زيرپیکسل با استفاده
از الگوريتم مدلسازي تنک 1استفاده کردند [ .]19در اين
مطالعه از اطالعات طیفي و ساختاري تصوير فراطیفي و داده
لیدار بهره برده شد .در ادغام داده نیز از تابع وابستگي براي
استفاده از اطالعات هردو داده استفاده شد.
 Zhangو  Qiuدر سال  2012از ادغام داده لیدار و تصوير
فراطیفي در شناسايي تک درخت در منطقه شهري استفاده
کردند [ .]20دادههاي لیدار به منظور جداسازي تک درختها
بکار گرفته شد و سپس تصوير فراطیفي گونه درخت را تعیین
نمود .براي اين منظور ،ابتدا ابر نقطه لیدار فیلتر شده و مدل
رقومي نرمال شده محاسبه شد .سپس با استفاده از شاخص
گیاهي ( NDVIبدست آمده از تصوير فراطیفي) پیکسلهاي
مربوط به گیاهان جدا شده و در نهايت موقعیت هر تک درخت
تعیین شده است .در نهايت با استفاده از الگوريتم نروفازي 2نوع
هر درخت در تصوير فراطیفي تشخیص داده شد.
در سال  2013يک رقابت با هدف تلفیق داده لیدار و
تصوير فراطیفي توسط کمینه فني تلفیق داده از جامعه
سنجش از دور و علوم زمین  IEEEبرگزار شد ]Debes .[21
و همکاران جايگاه نخست رقابت در حوزه طبقهبندي را به
خود اختصاص دادند .در مطالعهاي که در سال  2014انجام
شد ،نخست پیشپردازش بر روي تصوير فراطیفي اعمال شده
و سپس يک فضاي ويژگي برمبناي دو داده ايجاد ميشود
[ .]21سپس تصوير قطعهبندي شده و طبقهبندي شيء مبنا

صورت پذيرفت .در نهايت با انجام آنالیزهاي مکاني نتايج
طبقهبندي بهبود بخشیده شد .با پیشرفت در تکنولوژي
ساخت سنجندههاي سنجش از دور ،تلفیق تصوير فراطیفي و
لیدار به يکي از مباحث مورد استقبال محققین تبديل شده
است .از اينرو در چند سال اخیر ،مطالعات گستردهاي در
زمینه تلفیق ايندو داده در کاربردهاي متنوع انجام شده که در
ادامه آورده شده است ] .[5 ،22در سال  2015بیگدلي و
همکاران از سیستم چندگانه فازي به منظور تلفیق تصوير
فراطیفي و لیدار در طبقهبندي منطقه شهري استفاده کردند
[ .]22در اين مطالعه ،ابتدا توصیفگرهايي از هر دو داده
استخراج شده ،سپس انتخاب توصیفگر بر روي هر مجموعه-
ي توصیفگر اعمال شد .در گام بعد طبقهبندي کنندههاي k
نزديکترين همسايگي فازي و بیشترين شباهت فازي بر روي
مجموعه توصیفگرهاي انتخاب شده ،اعمال گرديد .در نهايت
از الگوي تصمیمگیري به منظور تلفیق نتايج فازي اين دو
طبقهبندي کننده استفاده شد.
در سال  Priem ،2016و  Cantersبه طبقهبندي منطقه
شهري بر مبناي ادغام تصوير فراطیفي  Apexو داده لیدار
پرداختند [ .]23در مرحله پیش پردازش ،سايه در تصوير
فراطیفي توسط داده لیدار شناسايي و اثر آن حذف شد.
سپس از طبقهبند ماشین بردار پشتیبان براي شناسايي
عوارض منطقه شهري استفاده شد و با پسپردازش به روش
رايگیري حداکثر نقشه طبقهبندي بهبود يافت.
حسني و همکاران در سال  2017يک سیستم ادغام
تصوير فراطیفي و لیدار در سطح توصیفگر به منظور
طبقهبندي عوارض مناطق شهري ارائه دادند .در اين
مطالعه از الگوريتم جستجوي فاخته 3براي انتخاب
زيرمجموعه بهینه با هدف بیشینهسازي دقت طبقهبندي
استفاده کردند [ Sankey .]5و همکاران در سال  2017از
ادغام تصوير فراطیفي و داده لیدار اخذ شده توسط پهپاد
در کاربرد نظارت بر گیاهان استفاده کردند [ .]24داده
لیدار در تعیین ساختار تاج گیاهان و شناسايي زمین بدون
عوارض استفاده شد؛ در حالیکه امضاي طیفي گیاهان 4در
شناسايي گونههاي آن بکار گرفته شد.
در سالهاي اخیر ،يادگیري عمیق در تلفیق تصاوير
فراطیفي و داده لیدار بکار برده شده است]  .[28-25در
سال  Li ،2018و همکاران ابتدا توصیفگرهاي مکاني و

1 Sparse Modelling
2 Neuro-fuzzy

3 Cuckoo Search
4 Vegetation Spectral Signature
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اس

 -3روش پیشنهادی
روش پیشنهادي از چهار بخش اصلي تشکیل شده
است :پیش پردازش ،ساخت فضاي ويژگي طیفي-مکاني-
ساختاري ،کاهش بعد مبتني بر بهینهسازي چندهدفه و
پسپردازش .در شکل  1مراحل روش پیشنهادي نمايش
داده شده است.

شکل -1روش پیشنهادي

 -1-3پیشپردازش
در تصوير فراطیفي مورد مطالعه ،سايه ابر در نواحي
بزرگي از منطقه وجود دارد .از آنجائیکه وجود سايه ،شکل
امضاي طیفي عوارض را تغییر داده و همچنین شدت
روشنايي پیکسلها را کاهش ميدهد ،در مرحله پیشپردازش
به شناسايي نواحي تحت تاثیر سايه ابر و برطرف نمودن اثر
سايه پرداخته شده است [ .]29در صورتیکه تصوير فراطیفي
داراي  Nباند باشد ،تمامي پیکسلها را ميتوان در يک فضاي
کارتزين  Nبُعدي نمايش داد که هر بُعد بیانگر شدت
روشنايي در يکي از باندها ميباشد .به منظور ايجاد ماسک

سايه ابر ،فضاي کارتزين  Nبعدي به فضاي قطبي با  N-1زاويه
و يک مقدار شعاع تبديل ميشود .مقدار کمیت شعاع بیانگر
روشنايي طیفي هر پیکسل است .در نتیجه پیکسلهايي که
مقدار روشنايي کمتري دارند ،در سايه قرار دارند .از اينرو
پیکسلها بر اساس مقدار روشناييشان بر مبناي الگوريتم K-
 meansخوشهبندي شده و خوشهاي که داراي کمترين مقدار
میانگین روشنايي است ،شناسايي ميشود .پیکسلهاي متعلق
به آن خوشه ،به عنوان پیکسلهايي قرار گرفته در سايه
تعیین ميشوند .سپس از عملگرهاي مورفولوژي به منظور
بهبود نتايج (پر کردن نواحي خالي و حذف نواحي کوچک)
استفاده ميشود .به منظور تصحیح مقدار درجه خاکستري
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ارتفاعي را از تصوير فراطیفي و داده لیدار استخراج کرده و
در گام بعد ،با استفاده از يادگیري عمیق برمبناي شبکههاي
عصبي پیچشي ()Convolutional Neural Network
طبقهبندي عوارض در مناطق شهري انجام شد [Feng .]25
و همکاران در سال  2019با استفاده از دو شبکه عصبي
پیچشي به تلفیق دو دسته داده پرداختند [ .]26به منظور
کاهش حجم محاسبات ،از دو شاخه شبکه پیچشي با
ساختار يکسان براي هر يک از دو داده استفاده کردهاند .در
سال  Tusa ،2020و همکاران مروري بر مطالعات انجام شده
در زمینه تلفیق تصوير فراطیفي و داده لیدار در زمینه
مديريت و پايش جنگلها انجام دادند [ .]27در سال ،2021
 Geو همکاران سه روش شبکه عصبي باقیمانده ( Residual
 )Neural Networkرا با هدف تلفیق دو داده پیشنهاد دادند
[ .]28دو توصیفگر پروفیل انهدام و الگوي دودويي محلي
از دو منبع داده ،استخراج شده و از کنار هم قرار دادن آنها
فضاي توصیفگر مکاني ايجاد شد .در ادامه از شبکههاي
يادگیري عمیق براي طبقهبندي استفاده شد.

بر اساس مطالعات انجام شده در زمینه ادغام تصوير
فراطیفي و داده لیدار ،الگوريتمهاي مذکور را ميتوان در
دو دسته طبقهبندي کرد .در دسته نخست ،يکي از دادهها
جداگانه پردازش شده و از داده ديگر به منظور تکمیل
نتايج استفاده ميشود [ ]20و [ .]24دسته دوم مطالعات،
از دادههاي لیدار و فراطیفي بطور همزمان در پردازشها
استفاده ميکنند [ ]16و [ .]28به منظور استفاده از اين
دو داده به طور همزمان در کاربرد طبقهبندي ،ادغام داده
در دو سطح توصیفگر و تصمیمگیري صورت ميگیرد.

مقاله پژوهشي  -ادغام تصوير فراطیفي و داده لیدار در سطح توصیف¬گر برمبناي الگوريتم ...

پیکسلهايي که در سايه قرار دارند ،از بردار نسبت متوسط
درجات روشنايي پیکسلهايي که در سايه نیستند به پیکسل-
هايي که در سايه هستند ،استفاده ميشود
مدل رقومي زمین بدست آمده از ابر نقطه لیدار حاوي
اطالعات ارتفاعي ميباشد .هرچند به منظور جداسازي
بهتر عوارض دو بعدي (چمن ،خاک ،آب و غیره) از عوارض
سه بعدي (ساختمان و درخت) ،ميتوان مدل رقومي زمین
نرمال شده 1را از داده اولیه استخراج کرد .براي اين منظور
از الگوريتم بازسازي مورفولوژي 2با عملگر گشايش
ژئودزيک 3استفاده شده است [.]30
به منظور جداسازي عوارض سهبعدي از دوبعدي در مدل
رقومي زمین بدست آمده از لیدار ،مدل رقومي زمین به عنوان
تصوير ماسک در نظر گرفته شده و با  Iنمايش داده ميشود.
سپس ،تصويري هم اندازه با تصوير ماسک 4ايجاد ميشود که
اعداد داخل آن به اندازه مقدار پارامتر  hکمتر از تصوير مورد
نظر است .تصوير حاصله را تصوير نشانگر 5نامیده و با J
نمايش داده ميشود ( .)J≤Iرابطه گشايش تصوير  Jتحت تاثیر
المان ساختاري B 6با رابطه ( )1بیان ميشود.
()1

 (J )  J  B

که در اين رابطه  ،نشانگر عملگر گشايش ميباشد.
گشايش ژئودزيک با اندازه يک بر روي تصوير نشانگر  Jبا در
نظر گرفتن تصوير ماسک  Iطبق رابطه ( )2تعیین ميشود.
( )2

 1(1) ( J )  ( J  B)  I

در رابطه فوق ،نماد  بیانگر تعیین کمینه درايه به
درايه بین تصوير ماسک و تصوير نشانگر گشايش شده مي-
باشد .گشايش ژئودزيک با اندازه  nبر روي تصوير نشانگر  Jبا
در نظر گرفتن تصوير ماسک  Iبا اعمال متوالي  nمرتبه
گشايش ژئودزيک بر اساس رابطه ( )3محاسبه ميشود.
()3

)  1( n) ( J )   1(1) ( J )   1(1) ( J )   1(1) ( J )  ...   1(1) ( J

در رابطه فوق  nمرتبه عملگر گشايش ژئودزيک
تکرار ميشود .گشايش تصوير نشانگر تا جايي تکرار مي-
شود که پايداري برقرار شود .از کم کردن تصويري که به
وسیله بازسازي مورفولوژي بدست آمده از تصوير ماسک،
 nDSMحاصل ميشود.
)1 Normalized DSM (nDSM
2 Morphological reconstruction algorithm
3 Geodesic opening
4 Mask
5 Marker
6 Structuring Element
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 -2-3ایجادفضای توصیفگر طیفی-مکانی-
ساختاری
به منظور ادغام دادههاي مورد مطالعه ،از ادغام در سطح
توصیفگر استفاده شده است که در آن مجموعهاي از توصیف-
گرها از هر دو داده استخراج شده و از کنار هم قرار دادن آنها
فضاي توصیفگر ترکیبي ايجاد ميشود .براي اين منظور،
ويژگيهاي طیفي و مکاني از داده فراطیفي و همچنین ويژگي-
هاي مکاني و ساختاري از داده لیدار استخراج شده و در کنار
دادههاي اولیه ،فضاي توصیفگر ترکیبي را ايجاد کردند.
 -1-2-3فضای توصیفگر طیفی
تصاوير فراطیفي يکي از منابع غني اطالعات طیفي
ميباشند .هرچند روشهاي استخراج توصیفگرهاي طیفي
ديگري نیز به منظور کسب اطالعات طیفي بیشتر ارائه
شدهاند ] .[31 ،32در روش پیشنهادي از تکنیک مشتق
طیفي و همچنین شاخصهاي گیاهي استفاده شده است.
بازتاب طیفي که توسط سنجندههاي فراطیفي ثبت مي
شوند عموما به عنوان محتوي اطالعات طیفي وارد الگوريتم
طبقهبندي ميشوند .هرچند به علت شرايط نوردهي و
تاثیرات اتمسفر ،امضاي طیفي ثبت شده متفاوت با نتايج
آزمايشگاهي ميباشند .يک راهکار براي مرتفع ساختن اين
مشکل ،استفاده از مشتقات طیفي ميباشد [ .]31مشتق
طیفي مرتبه يک ،از تقسیم اختالف بازتاب طیفي در دو طول
موج بر اختالف طول موج طبق رابطه ( )4محاسبه ميشود.
()4

) S (l )  S (k
S

l
l  k

که در اين رابطه  lو  kبه ترتیب طول موج
متناظر باند  lو  kبوده و )  S (iو مقدار بازتاب طیفي در
طول موج  iاست .در اين رابطه )  S (l )  S (kدر
نظر گرفته شده است.
شناسايي پوششهاي گیاهي از قبیل انواع چمن و درختان،
يکي از مولفههاي مهم در طبقهبندي عوارض در مناطق شهري
است .اين موضوع ،لزوم استفاده از شاخصهاي گیاهي را با
هدف شناسايي پوششهاي گیاهي تبیین ميکند .در جدول 1
روابط مربوط به  30شاخص از تصوير فراطیفي مرئي آورده
شده است [ .]32در اين جدول Rx ،بیانگر بازتاب طیفي در
طول موج  xاست .بازتاب طیفي در محدوده []445،900
نانومتر براي استخراج اين شاخصها نیاز ميباشد.

عنوان شاخص

رابطه

NDVI

) ( R800  R670 ) /( R800  R670

SR

𝑅800 /𝑅670

EVI

))2.5(( R800  R670 ) /( R800  6 R670  7.5R475  1

ARVI

 R800  2R670  R475  /  R800  2R670  R475 

SGI

mean  Ri  ,i  500,, 600

MRENDVI

 R750  R705  /  R750  R705 
 R750  R 445  /  R750  R 445 
 R750  R705  /  R750  R705  2R445 
 R734  R747  /  R715  R726 
 R734  R747  /  R715  R720 

REPI

طول موجي که بیشترين شیب را در محدوده ] [690،740نانومتر دارد.

RENDVI
MRESRI

VREI1
VREI2
PRI
SIPI

 R531  R570  /  R531  R570 
 R800  R445  /  R800  R680 
mean  red bands 

RGRI

mean  green bands 

ARI1

 R680  R500  / R750
1/ R510   1/ R550 
1/ R510   1/ R700 
1/ R550   1/ R700 

ARI2

R 800 1 / R 550   1 / R 700  

PSRI
CRI1
CRI2

MSR
RDVI
SAVI

 R800 / R 670  1 / R800 / R 670  1
 R800  R 670  / R800  R 670
1.5  R800  R670  /  R800  R670  0.5

MCARI

 2R800  1  8 R800  R670 
 R 700  R 670   0.2  R 700  R 550    R 700 / R 670 



MCARI1

1.2  2.5  R 800  R 670   1.3  R 800  R 550  

MSAVI

MCARI2

2

1 [2R  1 
800
2

1.5  2.5  R 800  R 670   1.3  R 800  R 550  



R 670  0.5

 2R800  12   6R800  5

TVI

0.5 120  R 750  R 550   200  R 670  R 550  

MTVI

1.2 1.2  R 800  R 550   2.5  R 670  R 550  

MTVI2
WBI

1.5 1.2  R800  R 550   2.5  R 670  R 550 



R 670  0.5

 2R800  12   6R800  5
R 900 / R 970

 -2-2-3فضای توصیفگر مکانی

اس

جدول  -1شاخصهاي گیاهي استخراج شده در فضاي توصیفگر

اندازههاي متفاوت موثر است [ .]33در صورتیکه *  و
* عملگرهاي گشودن و بستن بازسازي با المان
ساختاري  SE  باشد ،پروفیل گشودن و بستن به
ترتیب با  Π  x و  Π   x نمايش داده خواهد شد.
پروفیل گشودن و بستن تفاضلي طبق روابط ( )5و ( )6بر
اساس شیب تغییرات پروفیل مورفولوژي محاسبه ميشود.
()5

Δ  x   {Δ  : Δ   Π   Π  1 ,  1, n 

()6

Δ  x   {Δ : Δ  Π   Π  1 ,  1, n 

بطور کلي مشتق پروفیل مورفولوژي طبق رابطه ()7
محاسبه ميشود.
()7


   n c 1, c 1, n  


  x   c : c





,

c

n

1,2
n


c


c

n







در اين رابطه  nتعداد کل تکرارها و  c=1,…,2nابعاد
پروفیل مورفولوژي تفاضلي ميباشد [.]33
پروفیل مشخصه 2ويژگي مکاني ديگري است که در
اين مطالعه در نظرگرفته شده است که بر روي استخراج
مشخصههاي مختلف مولفههاي متصل 3عمل ميکند
[ .]34براي اين منظور ،مشخصه  Aبر اساس حدآستانه 𝜆

)1 Differential Morphological Profile (DMP
2 Attribute Profile
3 Connected Component
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از کنار هم قرار دادن باندهاي تصوير فراطیفي،
مشتقات طیفي و شاخصهاي طیفي فضاي توصیفگر
طیفي بدست ميآيد.

با افزايش قدرت تفکیک تصاوير ،وابستگي هر پیکسل به
پیکسلهاي همسايه افزايش مييابد .در واقع ،هر عارضه
مجموعهاي از پیکسلهاي مجاور ميباشد و استفاده از
اطالعات همسايگي ميتواند طبقهبندي عوارض را بهبود
ببخشد .ويژگيهاي مکاني به مدلسازي ارتباط درجات
خاکستري هر پیکسل با پیکسلهاي همسايه آن در تصوير
ميپردازند .استفاده از ويژگيهاي مکاني در کنار ويژگيهاي
طیفي منجر به بهبود طبقهبندي خواهد شد .ويژگيهايي
نظیر بافت ،اندازه ،جهت و غیره در گروه ويژگيهاي مکاني
قرار ميگیرند.
به منظور استخراج ويژگيهاي مکاني از تصوير
فراطیفي ابتدا کاهش بعد مبتني بر آنالیز مولفههاي اصلي
انجام شده و در ادامه روش هاي استخراج توصیفگرهاي
مکاني بر روي چند مولفه اصلي نخست اعمال شده است.
پروفیل مورفولوژي تفاضلي 1در شناسايي عوارض با
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بر روي مولفه متصل  Ciبررسي ميشود .در صورتیکه
مشخصه در شرط از پیش تعیین شده صدق کرد ،مولفه
متصل بدون تغییر باقي ميماند .در غیر اينصورت ،مقدار
آن به درجات خاکستري ناحیه با مقادير نزديک تغییر پیدا
کرده و به نواحي پیرامون اضافه ميشود .زمانیکه يک
ناحیه به ناحیهاي با درجه خاکستري کمتر (يا بیشتر)
متصل ميشود ،نازکسازي( 1يا ضخیمسازي )2صورت مي-
گیرد .در صورتیکه مجموعهاي از حدآستانهها {λ1, λ2, . . .
} , λnداده شود ،با اعمال عملگرهاي نازکسازي و ضخیم-
سازي ،پروفیل مشخصه طبق رابطه ( )8بدست ميآيد.
()8

  n  f  ,,1  f  , 1  f  ,, n  f 

AP  f

در اين رابطه  i ،و   iبه ترتیب انتقال مشخصه
نازکسازي و ضخیمسازي هستند.
يکي ديگر از روشهاي آنالیز مکاني که در دادههاي
سنجش از دور استفاده ميشود ،استخراج ويژگيهاي
زمین-آماره ميباشد [ .]35اين دسته از توصیفگرها،
وابستگي مکاني پیکسلهايي که در موقعیت  xو  x+hقرار
دارند را تعیین ميکنند که  hفاصله  lagدر توزيع متغیر
) Z(xميباشد .سه ويژگي اصلي شامل نیمه-واريوگرام،3
مادوگرام 4و رادوگرام 5که به ترتیب برمبناي روابط ( )9تا
( )11محاسبه ميشوند ،به عنوان ويژگيهاي زمین آماره از
تصاوير ورودي استخراج شدند.
()9
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که در اين رابطه
که با فاصله  hجدا شدهاند.
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تعداد جفت  lagهايي است

آنالیز بافت يک پردازش مهم در تعیین ارتباط بین
درجات خاکستري پیکسلهاي مجاور است و تاثیر بسزايي در
تشخیص عوارض با بافت متفاوت در تصوير دارد که عموما با
استفاده از اطالعات طیفي قابل تمايز نميباشد [ .]36استفاده
از روش آنالیز بافت مبتني بر ماتريس رخداد همزمان درجات
خاکستري ،6تکنیکي رايج و کارآمد در استخراج اطالعات
مکاني از تصاوير سنجش از دور ميباشد .از اين ماتريس 16
آماره مرتبه دوم شامل واريانس ،همگوني ،کنتراست ،آنتروپي،
عدم شباهت ،مجموع متوسط،گشتاور مرتبه دوم زاويهاي،
احتمال بیشینه ،ممان تفاضلي معکوس ،مجموع آنتروپي،
مجموع واريانس ،واريانس تفاضلي ،همبستگي ،آنتروپي
تفاضلي و دو اندازه اطالعات همبستگي است.
در نهايت فضاي توصیفگر مکاني از استخراج مجموعه
توصیفگرهاي مذکور بر مولفهاي اصلي نخست تصوير
فراطیفي و همچنین مدل رقومي زمین و کنار هم قرار
دادن آنها ايجاد ميشود.
 -3-2-3استخراج توصیفگر ساختاری
داده ارتفاعي يکي از منابع مهم در شناسايي
ساختارهاي هندسي در مقیاسهاي گوناگون است .عالوه
بر ارتفاع ،توصیفگرهاي مختلفي از مدل رقومي زمین
قابل استخراج است .ناهمواري 7يکي از ويژگيهاي مهم
ساختاري ميباشد .به منظور محاسبه اين پارمتر در
همسايگي هر موقعیت ،نقاط همسايه شناسايي شده و يک
صفحه بر اساس روش سرشکني کمترين مربعات به نقاط
برازش داده ميشود .سپس اختالف نقاط تا صفحه محاسبه
شده و انحراف معیار آنها به عنوان ناهمواري موقعیت مورد
نظر تعیین ميشود .در کنار ناهمواري ،شیب از ديگر
پارامترهاي ساختاري ميباشد که با توجه به بردار نرمال
صفحه بدست آمده ،محاسبه ميشود [.]37

 -3-3کاهش بعد مبتنی بر الگوریتم بهینهسازی
توده ذرات چندهدفه

8

با توجه به پتانسیل باالي ماشینهاي بردار پشتیبان 9در
فضاي با ابعاد باال از اين طبقهبندي کننده در فضاي توصیف-
1 Thinning
2 Thickening
3 Semivariogram
4 Madogram
5 Radogram
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)6 Gray Level Co-occurrence Matrix (GLCM
7 Roughness
)8 Multi-Objective Particle Swarm Optimization (MOPSO
)9 Support Vector Machines (SVMs

()12

2 2

()13





اين دو مولفه بدست خواهد آمد [ .]39با توجه به ابعاد
باالي فضاي جستجو (ابعاد فضاي توصیفگر ،)2+نیاز به
الگوريتم قدرتمندي ميباشد که توانايي الگوريتم بهینه-
سازي توده ذارت به عنوان يک روش فراابتکاري 3ارزيابي
شد .تفاوت انتخاب توصیفگر (ماهیت دودويي) و انتخاب
مدل (ماهیت پیوسته) منجر به تعريف کدگذاري تلفیقي
دودويي-پیوسته استفاده شده است (شکل .)2


C

1

1
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که در اين رابطه  ،پارامتر پهناي باند xi ،نمونه  iاُم
ميباشد .دو پارامتر تنظیم ( )Cو پهناي باند (  ) بسیار
بر عملکرد طبقهبندي کننده ماشینهاي بردار پشتیبان
تاثیرگذار هستند.
طبقهبندي فضاي توصیفگر طیفي-مکاني-ساختاري
برمبناي ماشینهاي بردار پشتیبان با دو چالش مواجه
است :تعیین زيرمجموعه بهینه توصیفگرها و انتخاب
مدل .از آنجائیکه اين دو مولفه بر يکديگر تاثیرگذار
هستند ،عملکرد بهینه طبقهبندي کننده با تعیین همزمان

...
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 x i x j

si  s j
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شکل -2کدگذاري تلفیقي دودويي-پیوسته

معیارهاي متفاوتي براي سنجش يک سیستم طبقه-
بندي مطرح ميشود .در روشهاي مرسوم  ،از يک معیار
استفاده شده يا ترکیب خطي چندين معیار در قالب يک
)1 Radial Basis Function (RBF
2 Sigmoid
3 Metaheuristic Algorithm

R ij 

که در اين رابطه d ij ،فاصله اقلیدسي بین میانگین
کالسهاي  iو  jو  s iفشردگي کالس  iميباشد که با
میانگین فاصله نمونههاي داخل کالس تا مرکز آن محاسبه
ميشود .شاخص  DBبر اساس روابط زير تعريف ميشود.
Ri j
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مساله بهینه سازي طبق رابطه ( )16کمینهسازي سه
تابع هدف در نظر گرفته شده ميباشد.


()16

f 1  1/  5  fold CV

f 2  Number of Selected Features / N
f 3  Davies  Bouldin Index

در رابطه فوق 5-fold CV ،قدرت تعمیم طبقهبندي-
کننده است .براي محاسبه اين معیار ،نمونههايي که داراي
واقعیت زمیني هستند ،به پنج بخش تقسیم ميشوند.
طبقه بندي کننده بر مبناي هر بخش آموزش ديده و با
چهار بخش ديگر ،ارزيابي ميشود .از میانگین دقت بدست
آمده در پنج مرحله ،اين معیار محاسبه ميشود.
به منظور حل مساله بهینهسازي فوق برمبناي الگوريتم
بهینهسازي توده ذرات ابتدا کدگذاري مطابق شکل  2انجام
شده و جمعیتي از راهحلها به صورت تصادفي در گام اول
ايجاد ميشود .هر عضو از دو بخش تشکیل شده است:
4 K-fold cross-validation
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گر طیفي-مکاني-ساختاري استفاده شده است .طبقهبندي
کننده ماشینهاي بردار پشتیبان ابرصفحهاي بهینه که
حاشیه بین دو کالس را بیشینه کرده ،تعیین ميکند .در
صورتیکه نمونهها به صورت خطي تفکیکپذير نباشند ،داده با
استفاده از يک کرنل به فضاي ديگري انتقال پیدا کرده و در
آن فضا توسط ابرصفحه دستهبندي ميشوند .کرنلهاي
مختلفي نظیر تابع پايه شعاعي ،1چندجملهاي و سیگمويد 2در
در ماشینهاي بردار پشتیبان بگار گرفته شده است [ .]38از
آنجائیکه کرنل پايه شعاعي با موفقیت در کاربردهاي مختلف
استفاده شده است ،در اين مطالعه از کرنل مذکور استفاده
شده است که طبق رابطه ( )12تعريف ميشود.

معیار جديد معرفي ميشود [ .]5در روش پیشنهادي سه
معیار قدرت تعمیم ،پیچیدگي و فاصله بین کالسها به
صورت همزمان در ارزيابي سیستم طبقهبندي بکار گرفته
شده است .به منظور تعیین قدرت تعمیم طبقهبندي کننده
از روش اعتبارسنجي  kبخشي 4استفاده شد [ .]40میزان
پیچیدگي سیستم بر اساس تعداد توصیفگرهاي منتخب
تعیین شده و جدايي بین کالسها و فشردگي هر کالس با
شاخص ) Davies-Bouldin (DBطبق روابط ( )13تا ()15
محاسبه ميشود [ .]41براي دو کالس  iو  ،jفشردگي
کالسها و فاصله بین آنها با رابطه ( )13محاسبه ميشود.
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بخش اول توصیفگرهاي منتخب ( 1و  0به ترتیب به
معناي انتخاب و عدم انتخاب توصیفگر متناظر است) و
بخش دوم مقادير پارامترهاي طبقهبندي کننده.
در صورتیکه موقعیت و سرعت ذره  iدر تکرار  tبه ترتیب
با  X it  x i 1 , x i 2 , , x iD و V it  v i 1 ,v i 2 , ,v iD 
نمايش داده شود ،به هنگامسازي سرعت بر اساس رابطه ()17
انجام خواهد شد.
()17









V it V it 1  c1r1 pbest i  X it 1  c 2r2 gbest  X it 1

که در اين رابطه  pbest i   pi 1 ,, piD بهترين

تجربه شخصي ذره  iو  gbest  g1 ,, g D بهترين
تجربه گروه در  Dمولفه فضاي مجهوالت است .همچنین
 c1و  c 2ضرايب ثابت شتاب و  r1و  r2مقادير تصادفي
در محدوده ] [0،1ميباشند .به هنگام سازي موقعیت در
دو بخش انجام ميشود .بخش دوم که به صورت پیوسته
کدگذاري شده است ،طبق الگوريتم بهینهسازي توده ذرات
استاندارد طبق رابطه ( )18به هنگام ميشود.
X it  X it 1 V it

()18

از آنجائیکه بخش نخست راهحل به صورت دودويي
تعريف شده است ،امکان استفاده از رابطه فوق براي اين
بخش وجود دارد .به منظور بههنگامسازي بخش نخست
راهحل هر درايه از بردار سرعت بههنگام شده با يک تابع
سیگموئید طبق رابطه ( )19به بازه ] [0،1تبديل شده و
سپس با ساخت عدد تصادفي و مقايسه با مقدار محاسبه
شده طبقه رابطه ( ،)20عدد جديد ( 0يا  )1ايجاد ميشود.
1
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در اين روابط s(.) ،تابع سیگموئید و  idعددي
تصادفي در محدوده ] [0،1است .براي استفاده از الگوريتم
بهینهسازي توده ذرات چندهدفه نیاز به دو تعريف وجود
دارد .ارزيابي هر عضو بر اساس توصیفگرهاي انتخاب شده
و پارامترهاي تعیین شده صورت ميگیرد.
 اگر در مساله کمینهسازي ،براي هر سه تابع هدف

  f k X i 
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j

 f k  Xبوده و يک  kوجود داشته باشد

که

  f k X i 

j

 f k  Xباشد آنگاه راه حل

j

 Xبر

راهحل  X iغلبه 1ميکند.
 اگر در اعضاي جمعیت ،راهحلي وجود نداشته اشد که
بر راهحل  X iغلبه کند ،به راهحل  X iراهحل
غیرمغلوب 2اطالق ميشود.
الگوريتم بهینهسازي توده ذرات چندهدفه با يک جمعیت
اولیه از راهحلهاي تصادفي شروع ميشود .کیفیت راهحلها
بر اساس توصیفگرهاي منتخب و مقادير پارامترهاي مدل در
هر عضو تعیین ميشود .به عبارت ديگر براي عضو سه مقدار
به عنوان مقادير توابع هدف محاسبه ميشود .به منظور به-
هنگامسازي اعضاي جمعیت ،نیاز به انتخاب راهنما است .از
آنجائیکه تمام راهحلهاي غیرمغلوب شانس انتخاب شدن به
عنوان راهنما را دارند ،مقدار آنها در يک آرشیو ذخیره مي-
شود .انتخاب يک راهنما از میان راهحلهاي غیرمغلوب بر
اساس کرنل تخمینگر تراکم 3صورت ميگیرد که در آن
تراکم اعضاء در فضاي توابع هدف پیرامون هر موقعیت (در
شعاع  )σshareمحاسبه شده و راهحلي که کمترين تراکم را
دارد به عنوان راهنما انتخاب ميشود.
با انتخاب راهنما ،سرعت جديد طبق رابطه ()17
محاسبه شده و بخش اول موقعیت جديد طبق رابطه ()20
و بخش دوم آن طبق رابطه ( )18تعیین ميشود .به اين
ترتیب اعضاي جديد تولید شده و کیفیت آنها ارزيابي مي-
شود .در بین اعضاي جمعیت ،مجددا راهحلهاي
غیرمغلوب تعیین شده و به آرشیو اضافه ميشوند .در
صورتیکه تعداد اعضاي آرشیو از حدآستانه از پیش تعیین
شده بیشتر شود ،الزم است تا اعضاي اضافه حذف شوند.
در اين مرحله خوشهبندي  K-meansانجام شده و از هر
خوشه نمونهاي انتخاب شده و مابقي اعضاي خوشه حذف
ميشوند .در گام پاياني و با هدف افزايش گوناگوني در
جمعیت ،از عملگر جهش 4استفاده شده است .مراحل فوق
تا برقراري شرط توقف تکرار ميشود.

 -4-3بهبود نتایج طبقهبندی
بر مبناي روش پیشنهادي ،مقادير پارامترهاي طبقه-
بندي کننده و همچنین زيرمجموعه توصیفگرها به
1 Dominate
2 Non-dominated Solution
3 Kernel Density Estimator
4 Mutation

در اين بخش ،ابتدا مشخصات مجموعه داده مورد بررسي
قرار ميگیرد ،سپس پیشپردازش دادهها براي ورود به
پردازش اصلي مورد بررسي قرار ميگیرد .در ادامه کالسهاي
موجود بررسي شده و در گام بعد فضاي توصیفگر ترکیبي
ساخته ميشود .سپس از طبقهبندي کننده ماشینهاي بردار
پشتیبان به منظور ارزيابي فضاي توصیفگر استفاده ميشود.
در نهايت ،نتايج بهینهسازي سیستم طبقهبندي کننده بر
مبناي روش پیشنهادي ارزيابي ميشود.

 -1-4دادهها
مجموعه داده شامل تصوير فراطیفي در محدوده مرئي به
همراه مدل رقومي زمیني استخراج شده از ابر نقطه لیدار
ميباشد .اين داده توسط کمیته تلفیق داده  IEEEدر سال
 2013ارائه شد که منطقه دانشگاهي هیستون و نواحي
اطراف آن به مساحت  4700×870مترمربع را با قدرت
تفکیک  2/5متر پوشش ميدهند .اين دو داده زمین مرجع و
رجیستر شده و آماده پردازش هاي بعدي ميباشند [.]21
داده فراطیفي توسط سنجنده Compact Airborne
) Spectrographic Imager (CASIدر محدوده طول موج
] [1050-380نانومتر در  144باند طیفي اخذ شده است.
تصوير فراطیفي در  23ژوئن سال  2012در ساعت
 17:37:10الي  17:39:50سیستم  2UTCو در ارتفاع
متوسط  1677متري گرفته شده است (شکل -3الف).
مدل ارتفاعي رقومي از ابر نقطه لیدار اخذ شده توسط
1 Majority Voting
)2 Universal Time Coordinated (UTC

اس

 -4نتایج

) ،Mapping (NCALMاستخراج شده است (شکل -3ب).
برداشت دادههاي لیدار در  22ژوئن سال  2012در ساعت
 14:37:55الي  15:38:10سیستم  UTCدر ارتفاع
متوسط  610متري صورت گرفته است .ارتفاع عوارض در
مدل ارتفاعي رقومي نسبت به سطح دريا (ژئوئید مدل
 )A2012ميباشد.
در منطقه مورد مطالعه 10 ،کالس با حدود  150نمونه
آموزشي در هر کالس در نظر گرفته شد .دادههاي آموزشي
توسط گروه آنالیز تصاوير فراطیفي و  NSFدر دانشگاه
هیستون جمعآوري شده است .کالسهاي موجود در اين
منطقه عبارتند از :چمن مصنوعي ،چمن سالم ،چمن
استرسي ،درخت ،ساختمان مسکوني ،ساختمان تجاري،
جاده ،پارکینگ ،خاک و آب.

 -2-4پیشپردازش
همانطور که در شکل -3الف ديده ميشود ،سايه ابر بر
روي برخي از نواحي (سمت راست منطقه) ديده ميشود .از
آنجائیکه تصوير فراطیفي منبع اطالعات طیفي در طبقه-
بندي بوده و وجود سايه ابر بر امضاي طیفي عوارض موجود
در سطح زمین تاثیرگذار ميباشد ،الزم است تا اثر اين سايه
از تصوير برداشته شود تا اطالعات طیفي بهبود يابد.
تصوير فراطیفي شامل  144باند طیفي در حوزه مرئي
ميباشد .فضاي کارتزين  144بُعدي فراطیفي به فضاي
قطبي با  143زاويه و يک مقدار شعاع منتقل ميشود تا
بتوان از مقدار شعاع به عنوان روشنايي هر پیکسل استفاده
کرد .در گام بعد پیکسلهاي تصوير فراطیفي بر اساس
میزان روشنايي با استفاده از الگوريتم  K-meansبه سه
خوشه تقسیم شده و خوشه با کمترين میانگین روشنايي
به عنوان کالس سايه انتخاب گرديد .شکل -4الف ماسک
سايه ابر تعیین شده بر اساس اين روش را نمايش ميدهد.
پس از شناسايي پیکسلهاي سايه در تصوير ،ميتوان با
استفاده از نسبت درجه خاکستري پیکسلهاي سايه به
فضاي بدون سايه و اعمال معکوس آن به پیکسلهاي
سايه ،اثر آن را برطرف نمود .شکل -4ب تصوير فراطیفي
را پس از تصحیح سايه ابر نشان ميدهد.
داده ارتفاعي مورد استفاده ،مدل رقومي سطح زمین
مي باشد .به منظور استخراج اطالعات عوارض سه بعدي و
همچنین جداسازي آن از عوارض دو بعدي سطح زمین،
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صورت همزمان تعیین شده و کل داده با توصیفگرهاي
منتخب بر مبناي ماشینهاي بردار پشتیبان با پارامترهاي
مشخص شده ،طبقهبندي ميشوند .از آنجائیکه ماشینهاي
بردار پشتیبان يک طبقهبندي کننده پیکسلمبنا هستند،
در نقشه طبقهبندي نويز نمک و فلفل وجود خواهد داشت.
براي حذف/کاهش اين نويز از روش رايگیري حداکثر 1در
مرحله پسپردازش استفاده شده است .براي اين منظور،
پنجرهاي با ابعاد  m×mبر روي نقشه طبقهبندي حرکت
کرده و پیکسل مرکزي پنجره را به کالسي که بیشترين
فراواني را در آن پنجره داشته باشد ،منسوب ميکند.

سنجنده

NSF-funded Center for Airborne Laser
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به عوارض موجود در منطقه و با سعي و خطا بدست آمد.
شکل  5مدل رقومي نرمال شده را نمايش ميدهد.

بايستي مدل رقومي نرمال شده زمین محاسبه شود .براي
اين منظور ،از عملگرهاي مورفولوژي ژئودزيک استفاده
شد .پارامتر  h=30و المان ساختاري مربعي  3×3با توجه

(الف)

(ب)
شکل -3داده مورد مطالعه (الف) تصوير فراطیفي باندهاي  39 ،65و ( 11ب) مدل رقومي زمین بدست آمده از لیدار

(الف)

(ب)
شکل( -4الف) ماسک سايه ابر (ب) تصوير فراطیفي بهبود يافته

شکل  -5مدل رقومي نرمال شده زمین

 -3-4بهینهسازی ادغام داده بر مبنای الگوریتم
بهینهسازی توده ذرات چندهدفه
فضاي توصیفگر با استخراج اطالعات طیفي ،مکاني و
ساختاري از تصوير فراطیفي و داده ارتفاعي لیدار ايجاد
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ميشود .فضاي توصیفگر طیفي شامل  144باند تصوير
فراطیفي بهبود يافته 139 ،مشتق طیفي ( برمبناي
اختالف هر باند با پنجمین باند بعدي) و  30شاخص
گیاهي ميباشد .از اينرو فضاي توصیفگر طیفي  313بعد
دارد .در ساخت فضاي توصیفگر ورودي از دو مولفه اصلي

اس
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تصوير فراطیفي به همراه داده ارتفاعي لیدار استفاده شد.
پروفیل مورفولوژي با المانهاي ساختاري  1تا  15منجر به
ايجاد  30توصیفگر به ازاي هر ورودي ميشود .در رابطه
با پروفیل مشخصه ،سه ويژگي مساحت ،گشتاور اينرسي و
قطر مستطیل محاط بر شيء به عنوان ويژگي در نظر
گرفته شد .براي هر ورودي  43ويژگي بر اساس
حدآستانه هاي مختلف تولید شد .همچنین آنالیز بافت بر
اساس  GLCMانجام شده و  16توصیفگر استخراج شد.
در نهايت سه نوع زمین-آماره از تصوير استخراج شده و از
کنار هم قرار دادن توصیفگرهاي مکاني 276 ،توصیفگر
مکاني ايجاد شد .فضاي توصیفگر ساختاري با سه ويژگي
نا همواري ،شیب و جهت شیب تولید شد .در نهايت فضاي
توصیفگر ترکیبي شامل  611بعد ميباشد.
الگوريتم بهینهسازي توده ذرات چندهدفه با هدف
تعیین پارامترهاي مدل و انتخاب زيرمجموعه توصیفگر
بکار گرفته شد .پارامترهاي اين الگوريتم در جدول 2
آورده شده است.

(الف)

(ب)

جدول  -2پارامترهاي الگوريتم بهینهسازي توده ذرات
پارامتر

مقدار

طول هر ذره
تعداد اعضاي جمعیت

595
50
1
2
][-4،4
][-50،50
][-0/1،0/1
300

w
 c1و c2

محوده مجاز سرعت
محدوده سرعت پارامتر تنظیم
محدوده سرعت پهناي باند
تعداد تکرار

در هر تکرار از الگوريتم ،ذرات بر اساس اطالعات فردي
و گروهي موقعیت خود را بهنگام ميکنند .در هر تکرار
راهنما بر اساس کرنل تخمینگر تراکم محاسبه ميشود.
در شکل  6مقدار هر سه تابع هدف راهنما در تمام تکرارها
نمايش داده شده است.
همانطور که در شکل  6نمايش داده شده است ،هر سه
تابع هدف به صورت همزمان بهینه نميشود .ممکن است
دو تابع هدف بهبود يابد و تابع سوم کاهش يابد .با اين
حال ،به صورت کلي دقت طبقهبندي افزايش يافته ،تعداد
توصیفگرها کاهش و شاخص  DBبا شیب کمي کاهش
پیدا ميکند.

(ج)
شکل  -6نمودار همگرايي راهنما (الف) دقت (ب) تعداد توصیفگر(ج)
شاخص DB

راهحلهاي غیرمغلوب در آرشیو  gbestذخیره ميشود و
ابعاد آن بر اساس الگوريتم  K-meansتنظیم ميشود .تعداد
 92راهحل مغلوب در آرشیو وجود دارد .اين راهحلها در
فضاي توابع هدف در شکل  7نمايش داده شده است.

شکل  -7راهحلهاي غیرمغلوب در آرشیو

به منظور ارزيابي کمي نتايج بدست آمده و مقايسه آن
با نتايج دادههاي اولیه ،نتايج در جدول  3ارائه شده است.
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جدول  -3مقادير معیارها در نتايج بدست آمده

فراطیفي

پارامتر
تنظیم
1024

پهناي
باند
2

دقت
()%
84/86

تعداد
ويژگي
144

1/9

لیدار

1024

1

37/8

1

58/35

فضاي فراطیفي

32

0/12

90/29

509

2/21

فضاي لیدار

1024

0/5

72/09

102

4/18

فضاي ترکیبي

16

0/03

93/81

611

2/05

روش پیشنهادي

628/87

0/15

95/5

311

1/82

داده

شاخص
DB

در جدول فوق نتايج طبقهبندي براي دادههاي اولیه
(فراطیفي و لیدار) ،فضاي توصیفگرهاي آنها (فضاي
طیفي-مکاني فراطیفي و فضاي مکاني-ساختاري) ،فضاي
توصیف گر ترکیبي و روش پیشنهادي آورده شده است .در
پنج سطر نخست ،از روش جستجوي شبکهاي 1براي
تعیین پارامترهاي ماشینهاي بردار پشتیبان استفاده شده
است .نتايج بدست آمده نشان ميدهند که استخراج
توصیف گر از تصوير فراطیفي و لیدار دقت را تا  %6و %35
نسبت به داده اولیه بهبود بخشیده است .هرچند ترکیب
دو فضاي توصیفگر توانسته دقت طبقهبندي و شاخص
 DBرا بهبود دهد ،به علت امکان وجود توصیفگرهاي
وابسته و اضافي عملکرد آن بصورت بهینه نیست .بهترين
عملکرد در جدول فوق متعلق به روش پیشنهادي با
باالترين دقت و کمترين مقدار شاخص  DBميباشد .در
اين حالت با حذف  300توصیفگر از فضاي ترکیبي ،به
دقتي باالتر از  %95رسیده و شاخص  DBمقدار  1/82را به
خود اختصاص داد .به منظور ارزيابي دقیقتر نتايج دقت
کاربر 2و دقت تولید کننده 3در جدول  4آورده شده است.
همانطور که در اين جدول نمايش داده شده است،
داده لیدار داراي پتانسیل بااليي در شناسايي و تفکیک
عوارض سه بعدي نظیر درخت و ساختمان است .از سوي
ديگر ،داده فراطیفي با توجه به غناي طیفي تفکیک
عوارضي را که به لحاظ رنگي مشابه ميباشند (مانند انواع
مختلف چمن) امکانپذير ميکند .تلفیق اين دو داده منجر
به تفکیک عوارض دو و سه بعدي ميشود.
روش پیشنهادي  311توصیفگر را به عنوان
زيرمجموعه بهینه انتخاب کرده است .شکل  8نسبت
توصیفگرهاي منتخب در هر دسته را نسبت به کل
توصیفگرهاي منتخب نمايش ميدهد.
1 Grid Search
2 User's Accuracy
3 Producer’s Accuracy
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شکل  -8توصیفگرهاي منتخب

بررسي شکل فوق کارآيي توصیفگرهاي مستخرج از
دادههاي ورودي را اثبات ميکند .زيرا در توصیفگرهاي
منتخب ،انواع مختلف توصیفگرهاي طیفي ،مکاني و
ساختاري وجود دارد .بزرگترين بخشهاي اين فضا مربوط
به باندهاي تصوير فراطیفي و مشتقات طیفي آن ميباشد.
مدل رقومي نرمال شده زمین با يک ويژگي کمترين تعداد
ولي از موثرترين توصیفگرها محسوب ميشود.
معیارهاي دقت و تعداد توصیفگرها در روش پیشنهادي
بررسي شد .معیار ديگر مورد بررسي ،شاخص  DBاست .به
منظور تحلیل اين معیار در نتايج بدست آمده ،شکل  9در
دو بخش (الف) و (ب) ترسیم شد .در اين شکل اختالف بین
اين شاخص در روش پیشنهادي به ترتیب نسبت به تصوير
فراطیفي و لیدار براي هر تصوير نمايش داده شده است.
بررسي اين شکل نشان ميدهد که انتخاب فضاي توصیف-
گر مناسب باعث ايجاد جدايي بیشتر (مقادير مثبت) بین هر
کالس با مابقي کالسها شده است .همچنین اين شکل نشان
ميدهد روش پیشنهادي نسبت به تصوير فراطیفي بیشترين
بهبود را در کالسهاي چمن ،خاک و جنگل داشته است .به
عالوه شکل (-9ب) نشان دهنده جدايي بیشتر کالسهاي
دوبعدي در روش پیشنهادي نسبت به داده لیدار است.

 -4-4بهبود نتایج طبقهبندی
در مرحله پسپردازش ،نتیجه طبقهبندي اولیه بر
اساس توصیف گرهاي منتخب و پارامترهاي تعیین شده،
بدست ميآيد .سپس يک مربع  3×3بر روي تصوير نتیجه
طبقهبندي حرکت کرده و پیکسل مرکزي را به کالسي که
بیشترين فراواني در آن همسايگي دارد ،نسبت ميدهد.
شکل  10نقشه طبقهبندي براي دادههاي اولیه و همچنین
روش پیشنهادي نمايش ميدهد .همانطور که در اين شکل
مشخص است  ،روش پیشنهادي به صورت بصري نیز
نتیجه طبقهبندي را بهبود بخشیده است.

اس

دقت کاربر

دقت تولید
کننده

داده

چمن
سالم

چمن
استرسي

چمن
مصنوعي

درخت

خاک

آب

ساختمان
صنعتي

جاده

پارکینگ

فراطیفي
لیدار
روش پیشنهادي

0/97
0
0/97

1
0
1

1
0
1

1
0/38
1

0/85
0
1

0/97
0
1

0/86
0/69
0/94

0/76
0/97
0/97

0/96
0/26
0/92

0/63
0
0/96

فراطیفي
لیدار

1
0

0/97
0

0/97
0

1
0/41

0/9
0

1
0

0/88
0/43

0/67
0/53

0/88
0/3

0/75
0

روش پیشنهادي

1

0/97

1

1

0/97

1

0/97

0/97

0/96

0/9

(الف)

(ب)
شکل  -9اختالف شاخص جدايي کالس ها بین روش پیشنهادي و (الف) تصوير فراطیفي (ب) داده لیدار

 -5نتیجهگیری
در اين مطالعه ،يک چارچوب بهینهسازي فراابتکاري
چندهدفه حاصل از ادغام تصوير فراطیفي و داده لیدار ارائه
شد .براي اين منظور ،يک فضاي توصیفگر جامع طیفي-
مکاني-ساختاري با استفاده از هر دو داده ساخته شد .سپس
زيرمجموعه بهینه از توصیفگرها به همراه پارامترهاي طبقه-
بندي کننده به صورت همزمان تعیین شدند بگونهاي که سه
معیار دقت ،پیچیدگي ،جدايي کالسها را بهینهکنند.
نتايج بدست آمده حاکي از بهبود هر سه معیار در
روش پیشنهادي ميباشد .دقت طبقهبندي که با استفاده از

اعتبارسنجي متقابل تعیین شده است ،نسبت به تصوير
فراطیفي و لیدار به ترتیب  %11و  %58افزايش يافت .با
توجه به استخراج توصیفگرهاي طیفي و مکاني از تصوير
فراطیفي و همچنین توصیفگرهاي مکاني و ساختاري از
لیدار و انتخاب زيرمجموعه بهینه از آنها ،افزايش دقت قابل
توجهي در روش پیشنهادي حاصل شد .استخراج توصیف-
گر از تصوير فراطیفي دقت را نسبت به تصوير اولیه
فراطیفي  %6و استخراج توصیفگر از داده لیدار دقت را
 %35نسبت به داده اولیه بهبود بخشید.
معیار دوم ارزيابي ،پیچیدگي و حجم محاسباتي مي-
باشد که با استفاده از تعداد توصیفگرها تعیین ميشود.
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جدول  -4دقت کاربر و دقت تولیده کننده به تفکیک کالسها
ساختمان
تجاري
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جدايي بین کالسها را افزايش داد .در زيرمجموعه
توصیفگرهاي منتخب ،از تمام گروههاي طیفي ،مکاني و
ساختاري توصیفگر انتخاب شده است.

فضاي توصیفگر ترکیبي داراي  611بعد ميباشد .استفاده
از چارچوب بهینهسازي چندهدفه منجر به حذف حدود
نیمي از اين توصیف گرهاي وابسته و اضافه در فضاي
توصیفگر جامع شده و همچنین دقت طبقهبندي و

(الف)

(ب)

(ج)
شکل  -10نقشه طبقهبندي بر اساس (الف) تصوير فراطیفي (ب) داده لیدار (ج) روش پیشنهادي

معیار سوم ارزيابي عملکرد طبقهبندي کننده ،جدايي بین
کالسها و فشردگي هر کالس ميباشد که با شاخص DB
اندازهگیري شد .اين معیار براي دادههاي اولیه لیدار  58/35مي-
باشد که نشان از عدم توانايي اين داده در جدايي کالسهاي
منطقه شهري است .در روش پیشنهادي مقدار شاخص به 1/82
کاهش يافت که نشانگر توانايي آن در انتخاب زيرمجموعه
توصیفگرهاي بهینه به منظور تفکیک کالسهاست.
مقايسه نتايج بدست آمده با نتايج طبقهبندي تصوير
فراطیفي و داده لیدار اولیه بیانگر قدرت و کارآيي روش
پیشنهادي است .نتايج بدست آمده داراي دقت باالتر

(اعتبارسنجي متقابل ،دقت کاربر و دقت تولیدکننده)،
تعداد توصیف گرهاي کمتر (نسبت به فضاي توصیفگر
ترکیبي) و مقدار شاخص  DBکمتر ميباشد.

سپاسگزاری
نويسندگان از گروه آنالیز تصاوير فراطیفي و  NSFدر
دانشگاه هیستون که مجموعه داده را براي اين پژوهش
فراهم آوردند و همچنین کمیته فني ادغام داده IEEE
 GRSSتشکر ميکنند.

مراجع
Weng, Q., Quattrochi, D.A. (2006). “Urban remote sensing.” CRC Pess.

178

][1

Pohl, C., Van Genderen, J.L., (1998). “Review article Multisensor image fusion in remote sensing:
Concepts, methods and applications.” International Journal of Remote Sensing, Vol. 19, pp. 823-854.

[3]

Du, P., Liu, S., Xia, J., Zhao, Y., (2013). "Information fusion techniques for change detection from multitemporal remote sensing images." Information Fusion, Vol. 14, pp. 19-27.

[4]

Dalponte, M., Bruzzone, L., Gianelle, D., 2008. "Fusion of hyperspectral and LIDAR remote sensing data
for classification of complex forest areas." IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, Vol. 46,
pp. 1416-1427.baskaraca, P., 1993.

[5]

Hasani, H., Samadzadegan, F., Reinartz, P., (2017). “A metaheuristic feature-level fusion strategy in
classification of urban area using hyperspectral imagery and LiDAR data.” European Journal of Remote
Sensing, Vol. 50, No. 1, pp. 222-236.

[6]

Rahman, AA., Rashidan, H., Musliman, IA., 1993. “3D geospatial database schema for Istanbul 3D model.”
Education.

[7]

Madhok, V., Landgrebe, D., (1999). "Supplementing hyperspectral data with digital elevation." Geoscience
and Remote Sensing Symposium, pp. 59-61.

[8]

Smith, R. A., Irish, J. L., Smith, M. Q., (2000). "Airborne LIDAR and airborne hyperspectral imagery: a
fusion of two proven sensors for improved hydrographic surveying," DTIC Document.

[9]

Miller, C. J. (2001). "Fusion of high-resolution lidar elevation data with hyperspectral data to characterize
tree canopies." Aerospace/Defense Sensing, Simulation, and Controls, pp. 246-252.

[10]

Lemp, D. Weidner, U., (2004). "Use of hyperspectral and laser scanning data for the characterization of
surfaces in urban areas." XXth ISPRS Congress.

[11]

Brand, S., (2005) "Use of Hyperspectral and Laser Scanning Data for Urban Material Mapping: Comparison
of a Pixel-Based and an Object-Based Classification Approach." Proceedings of the 4th EARSeL Workshop
on Imaging Spectroscopy. Warsaw, Poland.

[12]

Mundt, J. T., Streutker, D. R., Glenn, N.F., (2006). "Mapping sagebrush distribution using fusion of
hyperspectral and lidar classifications." Photogrammetric Engineering & Remote Sensing, Vol. 72, pp. 4754.

[13]

Asner, G. P., Knapp, D. E., Kennedy-Bowdoin, T., Jones, M.O., Martin, R.E., Boardman, J., (2007).
"Carnegie airborne observatory: in-flight fusion of hyperspectral imaging and waveform light detection and
ranging for three-dimensional studies of ecosystems." Journal of Applied Remote Sensing, Vol. 1, pp.
013536.

[14]

Sugumaran, R., Voss, M., (2007). "Object-oriented classification of LIDAR-fused hyperspectral imagery for
tree species identification in an urban environment," Urban Remote Sensing Joint Event, pp. 1-6.

[15]

Koetz, B., Morsdorf, F., Van der Linden, S., Curt, T., Allgöwer, B., (2008). "Multi-source land cover
classification for forest fire management based on imaging spectrometry and LiDAR data," Forest Ecology
and Management, Vol. 256, pp. 263-271.

[16]

Niemann, K. O., Frazer, G., Loos, R., Visintini, F., (2009). "LiDAR-guided analysis of airborne hyperspectral
data." Hyperspectral Image and Signal Processing: Evolution in Remote Sensing, . First Workshop on
WHISPERS'09, pp. 1-4.

[17]

Jones, T. G., Coops, N. C. , Sharma, T., (2010). "Assessing the utility of airborne hyperspectral and LiDAR
data for species distribution mapping in the coastal Pacific Northwest, Canada." Remote Sensing of
Environment, Vol. 114, pp. 2841-2852.

[18]

Shimoni, M., Tolt, G., Perneel, C., Ahlberg, J., (2011). "Detection of vehicles in shadow areas using
combined hyperspectral and lidar data." IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium
(IGARSS), pp. 4427-4430.

[19]

Castrodad, A., Khuon, T., Rand, R., Sapiro, G., (2012). "Sparse modeling for hyperspectral imagery with
lidar data fusion for subpixel mapping." IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium
(IGARSS), pp. 7275-7278.

[20]

Zhang, C., Qiu, F., (2012). "Mapping individual tree species in an urban forest using airborne lidar data and
hyperspectral imagery." Photogrammetric Engineering & Remote Sensing, Vol. 78, pp. 1079-1087.

[21]

Debes, C., Merentitis, A., Heremans, R., Hahn, J., Frangiadakis, N., Van Kasteren, T., (2014).
"Hyperspectral and LiDAR data fusion: Outcome of the 2013 GRSS data fusion contest," IEEE Journal of
Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing, Vol. 7, pp. 2405-2418.

[22]

Bigdeli, B., Samadzadegan, F., Reinartz, P., (2015). "Fusion of hyperspectral and LIDAR data using
decision template-based fuzzy multiple classifier system," International Journal of Applied Earth
Observation and Geoinformation, Vol. 38, pp. 309-320.

179

اس

 مقاله پژوهشي- 1400  آذر ماه،2  شماره، دوره يازدهم،نشريه علمي علوم و فنون نقشه برداري

[2]

Priem, F., Canters, F., (2016). "Synergistic use of LiDAR and APEX hyperspectral data for high-resolution
urban land cover mapping." Remote Sensing, Vol. 8, pp. 787.

[24]

Sankey, T., McVay, J., Swetnam, T.L., McClaran, M.P., Heilman, P., Nichols, M., 2017. "UAV hyperspectral
and lidar data and their fusion for arid and semi‐arid land vegetation monitoring," Remote Sensing in
Ecology and Conservation.

[25]

Li, H.; Ghamisi, P.; Soergel, U.; Zhu, X.X., (2018). “ Hyperspectral and LiDAR Fusion Using Deep ThreeStream Convolutional Neural Networks.” Remote Sensing. Vol. 10, pp. 1649.

[26]

Feng, Q., Zhu, D., Yang, J., Li, B., (2019). “Multisource Hyperspectral and LiDAR Data Fusion for Urban
Land-Use Mapping based on a Modified Two-Branch Convolutional Neural Network.” ISPRS Int. J. Geo-Inf,
Vol. 8.

[27]

Tusa, E., Laybros, A., Monnet, J.M., Mura, M.D., Barré, J.B., Vincent, G., Dalponte, M., Féret, J.B.,
Chanussot, J., (2020). “Fusion of hyperspectral imaging and LiDAR for forest monitoring”, Data Handling in
Science and Technology, Vol. 32, pp. 281:3013.

[28]

Ge, C., Du, Q., Sun, W., Wang, K., Li, J., Li, Y., (2021). "Deep Residual Network-Based Fusion Framework
for Hyperspectral and LiDAR Data." IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and
Remote Sensing, Vol. 14, pp. 2458-2472.

[29]

Ashton, E. A., Wemett, B. D., Leathers, R. A., Downes, T.V., (2008). "A novel method for illumination
suppression in hyperspectral images." SPIE Defense and Security Symposium, pp. 69660C-69660C-8.

[30]

Arefi, H., Hahn, M., (2005). “A morphological reconstruction algorithm for separating off-terrain points from
terrain points in laser scanning data. International Archives of Photogrammetry”, Remote Sensing and
Spatial Information Sciences, 36.3/W19, pp. 120-125.

[31]

Bao, J., Chi, M., Benediktsson, J.A., (2013). “Spectral derivative features for classification of hyperspectral
remote sensing images: experimental evaluation.” IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth
Observation and Remote Sensing, Vol. 6, No. 2, pp. 594-601.

[32]

Hamzeh, S., Naseri, A.A., AlaviPanah, S.K., Mojaradi, B., Bartholomeus, H.M., (2013). “Estimating salinity
stress in sugarcane fields with spaceborne hyperspectral vegetation indices.” International Journal of
Applied Earth Observation and Geoinformation, Vol. 21, pp. 282-290.

[33]

Benediktsson, J.A., Pesaresi, M., Arnason, K., (2003). Classification and feature extraction for remote
sensing images from urban areas based on morphological transformations. IEEE Transaction on
Geoscience and Remote Sensing, Vol. 41, No. 9, pp. 1940-1949.

[34]

Marpu, P.R., Pedergnana, M., Dalla Mura, M., Benediktsson, J.A., Bruzzone, L., (2013). “Automatic
generation of standard deviation attribute profiles for spectral-spatial classification of remote sensing data.”
IEEE Geoscience and Remote Sensing Letter, Vol. 10, No. 2, pp. 293-297.

[35]

Chica-Olmo, M., Abarca-Hernández, F., (2004). “Variogram Derived image texture for classifying remotely
sensed images.” Remote Sensing and Digital Image Processing, Vol. 5, pp. 93-111.

[36]

Haralick, R.M., Shanmugam, K., Dinstein, I., (1973). “Textural features for image classification.” IEEE
Transaction on Systems, Man and Cybernetics, Vol. SMC-3, No. 6, pp. 610-621.

[37]

Whelley, P.L., Glaze, L.S., Calder, E.S., Harding, D.J., (2014). “LiDAR-derived surface roughness texture
mapping: application to Mount St. Helens Pumice Plain Deposit Analysis.” IEEE Transaction on
Geoscience and Remote Sensing, Vol. 52, No. 1, pp. 426-438.

[38]

Abe, S., (2010). Support vector machines for pattern classification. Springer-Verlag, London. 442 pages.

[39]

Samadzadegan, F., Hasani, H., Schenk, T., (2012). "Determination of optimum classifier and feature
subset in hyperspectral images based on ant colony system.” Photogrammetric Engineering and Remote
Sensing, Vol. 78, No. 12, pp. 1261-1273.

[40]

Lyons, MB., Keith, DA., Phinn, SR., Mason, TJ., Elith, J., (2018). “A comparison of resampling mrthods for
remote sensing classification and accuracy assessment.” Remote Sensing of Environment, Vol. 208, pp.
145-153.

[41]

Davies, D.L., Bouldin, D.W., (1979). “A cluster separation measure.“ IEEE Transaction on Pattern Analysis
and Machine Intelligence, Vol. 2, pp. 224-227.

180

...  ادغام تصوير فراطیفي و داده لیدار در سطح توصیف¬گر برمبناي الگوريتم- مقاله پژوهشي

[23]

