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چکيده
فنآوري سنجش از دور فراطيفي داراي کاربردهاي فراوان در طبقهبندي پوششهاي زمين و بررسي تغييرات آنها است .با پيشرفتهاي
اخير و ايجاد تصاويري با قدرت تفکيک مکاني بالا ،لزوم استفاده توام از اطلاعات طيفي و مکاني را در طبقهبندي تصاوير فراطيفي ايجاب
ميکند .در اين تحقيق روشي جديد جهت طبقهبندي طيفي-مکاني تصاوير فراطيفي به کمک الگوريتم جنگل پوشاي مينيم مبتني بر
نشانهها که يکي از دقيقترين الگوريتمها در اين زمينه است و تکنيک کاهش ابعاد معرفي ميشود .در روش پيشنهادي تاثير کاهش ابعاد
تصاوير فراطيفي به کمک الگوريتم ژنتيک در سه مرحله قبل و بعد از انتخاب نشانهها و به صورت همزمان بررسي ميگردد .در اين مطالعه
نشانهها از روي نقشه طبقهبندي ماشين بردار پشتيبان انتخاب شدند .روش پيشنهادي بر روي سه تصوير فراطيفي  Telops ،Paviaو
 Indian Pinesپيادهسازي گرديد ،نتايج آزمايشات بدست آمده برتري به کارگيري الگوريتم ژنتيک را قبل از انتخاب نشانهها در تصاوير
 Paviaو  Telopsنشان ميدهد .در تصوير  Indian Pinesکاهش ابعاد در هر دو مرحله قبل و بعد از انتخاب نشانهها و به صورت همزمان
موجب افزايش دقت طبقهبندي ميگردد.

واژگان کليدي:



تصوير فراطيفي ،طبقهبندي طيفي-مکاني ،الگوريتم جنگل پوشاي مينيمم مبتني بر نشانهها ،الگوريتم ژنتيک
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بهبود طبقه بندي طيفي -مکاني جنگل پوشاي مينيمم

بهبود طبقه بندي طيفي -مکاني جنگل پوشاي مينيمم با کاهش ابعاد تصاوير فراطيفي

 -1مقدمه
فن آوري سنجش از دور فراطيفي ،در دو دهه گذشته
شاهد پيشرفت چشمگيري بوده است .اين پيشرفت در
طراحي و ساخت سنجندهها و همچنين در توسعه و پياده-
سازي روشهاي پردازش داده ،بسيار مشهود ميباشد[،1
 .]9هر چند ،توانايي توليد دادههايي با خصوصيات طيفي،
مکاني و راديومتريکي بالا ،منجر به تجزيه و تحليل بهتر
آنها ميشود ،ولي مشکلاتي نيز پديد ميآيد که در
مقايسه با دادههاي چندطيفي تجربه جديدي است .اولين
مشکل حجم نسبتاً زياد اين دادهها است ،اين حجم قابل
توجه از داده ،نياز به سختافزار و نرمافزارهاي ويژه جهت
پردازش دارد .زمان مورد نياز براي پردازش اين نوع دادهها،
از مشکلات ديگر پيش رو است[.]3
امروزه اکثر تحقيقات در زمينه فنآوري سنجش از دور
فراطيفي ،بر طبقهبندي اين تصاوير تاکيد دارد .طبقهبندي
يا تبديل تصاوير به نقشه موضوعي در اثر عواملي از جمله
پيچيدگي منطقه مورد مطالعه ،انتخاب داده ،پردازش
تصوير و الگوريتم مورد استفاده ،در معرض چالش جدي
بوده و ممکن است بر موفقيت طبقهبندي تاثير بگذارد
[ .]4به طور کلي روشهاي طبقهبندي تصاوير فراطيفي،
به دو دسته تقسيمبندي ميشوند .دسته اول روشهاي
طبقهبندي مبتني بر پيکسل بوده که در آن هر پيکسل
فقط با استفاده از اطلاعات طيفي خود و بدون در نظر
گرفتن اطلاعات موجود در پيکسلهاي همسايه به يک
کلاس مشخص اختصاص مييابد [ .]5دسته دوم روشهاي
طبقهبندي ،روشهاي طبقهبندي طيفي-مکاني بوده که
علاوه بر اطلاعات طيفي پيکسلها از اطلاعات پيکسلهاي
همسايه استفاده مينمايند[ .]7 ،6در اين دسته از
الگوريتمها ،استفاده از اطلاعات مکاني به روشهاي مختلف
صورت ميگيرد .سادهترين روش ،استفاده از اطلاعات
نزديکترين همسايگيها است [ .]8بر اساس اين راه حل،
 Jacksonدر سال  9229ميلادي [ ]2طبقهبنديکننده
آماري مبتني بر مدل  1MRFپيشنهاد داد Huang .در
سال  9222ميلادي [ ]12اطلاعات مکاني بدست آمده از
ماتريس هموقوع ( (9GLCMرا براي طبقهبندي داده
فراطيفي به کار گرفت .در روش پيشنهاد شده توسط
1 Markov Random Field
2 Gray Level Co-occurrence Matrix

992

 Huangابتدا ويژگيهاي بافت 3از روي ماتريس  GLCMو
با استفاده از چهار اندازهگيري ،مولفه دوم زاويهاي،4
کنتراست ،5آنتروپي 6و يکنواختي 7استخراج گرديد ،سپس
آناليز مولفههاي اصلي ( )8PCAبر روي ويژگيهاي بدست
آمده اعمال گشته و مولفههاي اصلي به عنوان ويژگيهاي
ورودي براي طبقهبنديکننده بيشترين شباهت 2انتخاب
شدند Bendiksoon .در سال  9223ميلادي روش نيمرخ
همسايگي 12را به عنوان روشي ديگر جهت استفاده از
اطلاعات مکاني پيشنهاد داد [ .]11نيمرخ همسايگي از
ترکيب فيلترهاي  Openingو  Closingتشکيل يافته است.
اعمال روش فوق بر روي باندهاي مختلف تصوير به نام
نيمرخ همسايگي توسعه يافته 11شناخته ميباشد [.]19
ايجاد نيمرخ همسايگي توسعه يافته بر روي تمام باندهاي
تصوير فراطيفي نادرست بوده و باعث ايجاد ويژگيهاي
وابسته ميگردد ،از اينرو کاهش تعداد باندهاي تصوير
فراطيفي قبل از اعمال نيمرخ همسايگي الزامي است .در
همين راستا در [ ]13روش نيمرخ همسايگي توسعه يافته
بر روي چندين ويژگي بدست آمده از تبديل  PCAکه
داراي بيشترين واريانس ميباشند ،اعمال گرديد.
يکي ديگر از روشهاي استخراج اطلاعات مکاني،
روشهاي قطعهبندي 19است که در آن بر اساس ويژگي-
هايي مانند يکنواختي ،اهداف موجود در تصوير (مجموعه-
اي از پيکسلها با ويژگي يکسان) شناسايي ميشوند [.]14
مزاياي استفاده از روشهاي قطعهبندي در[]17 ،16 ،15
بيان شده است .يک روش معمول جهت داشتن نتايج
قطعهبندي دقيق ،روش قطعهبندي مبتني بر نشانهها مي-
باشد[ ،] 18 ،14که در آن براي هر ناحيه مکاني از تصوير
يک يا چند پيکسل به عنوان نشانه انتخاب شده ،سپس
نشانههاي بدست آمده در فرآيند قطعهبندي رشد يافته و
منجر به ناحيهاي مشخص در نقشه قطعهبندي ميشود .در
تحقيقات اوليه صورت گرفته ،نشانهها عموما از روي
مناطق يکنواخت يعني مناطقي با مقادير پيکسل يکسان يا
بافت يکنواخت انتخاب ميشدند[ Gómez .]18در []12
3 Texture Features
4 Angular Second Moment
5 Contrast
6 Entropy
7 Homogeneity
8 Principal Component Analysis
9 Maximum Likelihood
10 Morphological Profiles
11 Extended Morphological Profiles
12 Segmentation

 -2الگوريتم  MSFمبتني بر نشانهها
در اين تحقيق از الگوريتم  MSFمبتني بر نشانهها
جهت طبقهبندي طيفي-مکاني تصاوير فراطيفي استفاده
شد .در الگوريتم  MSFهر پيکسل به صورت يک راس از
1 Minimum Spanning Forest
9 Support Vector Machines

()1

} T ∗ ∈ argminTϵST { ∑ wi,j
ei,jϵET

در رابطه ( ST ،)1مجموعه تمام درختهاي پوشا
گراف  Gميباشد.
از طرف ديگر  MSFروي  mراس مجزا } {t1 , … , t m
شامل پيدا کردن جنگل پوشا ) ∗ F ∗ = (V, EFبوده به
طوريکه هر درخت مجزا ∗  ،Fاز ريشه  tiرشد يافته و
مجموع وزن يالهاي آن کمترين است (رابطه .)9
()9

} F ∗ ∈ argminFϵSF { ∑ wi,j
ei,j ϵEF

G

در رابطه ( SF ،)9مجموعه تمام جنگلهاي پوشا
رشد يافته روي ريشههاي } 𝒎𝒕  {𝒕𝟏 , … ,ميباشد.
براي ايجاد  MSFمبتني بر نشانهها ،ابتدا  nراس
) (ti i = 1, … , nبه گراف اضافه شده n ،برابر تعداد

3 Vector Norms
4 Spectral Angle Measure
5 Spectral Information Divergence
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به کمک هيستوگرام تصوير پيکسلهاي با مقادير يکسان را
به عنوان نشانه اختيار نمود Noyel .و همکارانش با انجام
طبقهبندي تصوير فراطيفي و سپس فيلتر نمودن آن به
کمک عملگرهاي همسايگي ،مناطق مکاني بزرگ را به
عنوان نشانه انتخاب نمودند [ .]91 ،92در تحقيق ديگري
که اخيرا توسط  Tarabalkaو همکاران او جهت طبقه-
بندي طيفي-مکاني تصاوير فراطيفي پيشنهاد شده است،
از الگوريتم قطعهبندي-طبقهبندي جنگل پوشاي مينيمم
) )1MSFمبتني بر نشانهها استفاده شد [ .]14آنها به
کمک نقشه طبقهبندي ماشين بردار پشتيبان) )9SVM
پيکسلهايي با درجه تعلق بالا به هر کلاس را به عنوان
نشانه انتخاب نمودند .براي اين منظور ابتدا روي نقشه
طبقهبندي  SVMآناليز برچسبگذاري مولفههاي متصل
صورت گرفته ،سپس براي نواحي بزرگ ايجاد شده p
درصد از پيکسلهاي با بالاترين احتمال و براي نواحي
کوچک پيکسلهايي با درجه احتمال بيشتر از حدآستانهاي
مشخص به عنوان نشانه در نظر گرفته شد.
با توجه به مطالعات صورت گرفته ،تاکنون ،روش
طبقهبندي  Tarabalkaدر مقايسه با ساير روشهاي طبقه-
بندي طيفي-مکاني در تصاوير فراطيفي به بهترين نتايج
دست يافته است .از اين رو در اين تحقيق سعي ميگردد
روش طبقه بندي مذکور به کمک تکنيک کاهش ابعاد
تصاوير فراطيفي بهبود داده شود .براي اين منظور به کمک
الگوريتم ژنتيک که يکي از دقيقترين الگوريتمها در اين
زمينه ميباشد ،در سه مرحله قبل و بعد از انتخاب نشانهها
و به صورت همزمان ابعاد تصوير فراطيفي کاهش يافت .در
ادامه تحقيق ،در بخش  9الگوريتم قطعهبندي -طبقهبندي
 MSFمبتني بر نشانهها ،تشريح ميشود .سپس در بخش
 3روش طبقهبندي طيفي-مکاني پيشنهادي بيان گشته و
در بخش  4به تشريح آزمونهاي عملي صورت گرفته،
پرداخته شده است و در نهايت در بخش پاياني نتيجه-
گيري از موارد بيان شده ارائه ميگردد.

گراف ) G = (V, Eکه در آن  Vو  Eبه ترتيب مجموعه
رئوس و يالهاي گراف هستند ،در نظر گرفته ميشود ،به-
طوري که هر يال  ei,j ∈ Eدو راس  iو  jمربوط به
پيکسلهاي همسايگي را بههم وصل ميکند .علاوه بر اين،
هر يال  ei,jداراي وزن  wi,jبوده که بيانگر عدم تشابه
رئوس مربوطه ميباشد .اندازهگيريهاي عدم تشابه
مختلفي مانند نرمهاي برداري ،3اندازهگيري زاويه طيفي
) )4SAMو ديورژانس اطلاعات طيفي ) (5SIDميتواند
جهت محاسبه وزن يالها مورد استفاده قرار گيرد [.]99
در اين تحقيق از هشت راس همسايگي و اندازهگيري عدم
تشابه  SAMجهت محاسبه وزن يالها ،استفاده شد.
با درنظر گرفتن گراف ) ،G = (V, Eدرخت پوشا = T
)  (V, ETعبارت است از گرافي متصل و بدون چرخش با
 ET ⊂ Eو جنگل پوشا )  F = (V, EFگرافي منفصل و
بدون چرخش با  EF ⊂ Eميباشد .با حذف يک يال از
درخت پوشا ميتوان دو درخت پوشا ايجاد کرد [.]14
همچنين درخت پوشاي مينيمم به صورت درخت پوشا
) ∗ ،T ∗ = (V, ETبه طوري که مجموع وزن يالهاي آن
کمترين باشد تعريف ميگردد (رابطه .)1

بهبود طبقه بندي طيفي -مکاني جنگل پوشاي مينيمم با کاهش ابعاد تصاوير فراطيفي

کلاسهاي مسئله است ،سپس از نشانههاي کلاس يک به
راس يک ،نشانههاي کلاس دو به راس دو و به همين
ترتيب نشانههاي کلاس  nبه راس  nيالهايي با وزن صفر
ايجاد ميشود .در مرحله بعد راس ديگري مانند  ،rبه
مجموعه اضافه و از  nراس اضافه شده در مرحله قبل
يالهايي با وزن صفر به آن وصل ميگردد (شکل  .)1بعد از
ايجاد درخت پوشاي مينيمم گراف  Gو حذف يالهاي
مربوط به راس  MSF ،rحاصل ميشود .در  MSFهر
درخت روي يکي از  nراس اضافه شده رشد مينمايد .در
نهايت با اختصاص دادن کلاس هر نشانه به همه پيکسلهاي
رشد يافته از آن ،نقشه طبقهبندي طيفي-مکاني حاصل
ميگردد.

سوم هر دو مرحله انتخاب نشانهها و پيادهسازي الگوريتم
 MSFبر روي تصوير با باندهاي کاهش يافته اعمال مي-
شود.

شکل -1مثالي از اضافه شدن رئوس  t 2 ،t1و  rبه گراف
تصوير جهت ساخت  MSFروي نشانههاي  1و  ،9پيکسلهاي غير نشانه
با عدد صفر نشان داده شده است

 -3روش پيشنهادي
شکل ( )9مراحل روش طبقهبندي طيفي-مکاني
پيشنهادي را نشان ميدهد .همانطوري که ملاحظه مي-
گردد در روش پيشنهادي کاهش ابعاد تصوير فراطيفي در
سه مرحله قبل و بعد از انتخاب نشانهها و به صورت
همزمان بررسي ميشود .بهطور کلي اين تحقيق به دنبال
تاثير کاهش ابعاد تصاوير فراطيفي قبل از دو مرحله اصلي
الگوريتم  MSFمبتني بر نشانهها يعني انتخاب نشانهها و
اعمال  MSFاست .براي اين منظور در روش پيشنهادي
اول ابتدا به کمک الگوريتم ژنتيک ابعاد تصوير فراطيفي
کاهش يافته سپس طبقهبندي  SVMجهت انتخاب نشانه-
ها بر روي باندهاي بدست آمده اعمال گشته و در ادامه
الگوريتم  MSFبر روي تمامي باندهاي تصوير اوليه اعمال
ميشود .در روش پيشنهادي دوم نشانهها از روي تمام
باندهاي تصوير انتخاب گشته سپس ابعاد تصوير به کمک
الگوريتم ژنتيک کاهش يافته و الگوريتم  MSFبر روي
باندهاي بدست آمده اعمال ميگردد .در روش پيشنهادي
999

شکل  -9مراحل روش پيشنهادي

الگوريتم ژنتيک که جزء تکنيکهاي بهينهسازي فرا
ابتکاري ميباشد ،متداولترين نوع الگوريتمهاي تکاملي
است که رويه واحدي براي آن وجود نداشته و داراي رويه-
اي تکراري است [ .]95 ،94 ،93در طي هر بار تکرار
الگوريتم (نسل) ،افراد موجود در جمعيت فعلي بر اساس
ميزان شايستگيشان مرتب شده و با استفاده از عملگرهاي
ژنتيک انتخاب ،1تقاطع 9و جهش ، 3جمعيت جديدي از راه
حلها توليد ميگردد .اين رويه تا زمان برقراري شرط
خاتمه الگوريتم ادامه مييابد [ .]93در الگوريتم ژنتيک هر
راهحل توسط يک رشته به نام کروموزوم نمايش داده شده
و لازم است تابع هدف براي هدايت الگوريتم به سمت
جواب بهينه ،تعريف گردد [ .]96 ،93در اين تحقيق از
1 Select
9 Crossover
3 Mutation

 -2-4نتايج آزمونها
در اين تحقيق براي انتخاب نشانهها از نقشه طبقه-
بندي  SVMو کرنل پايه شعاعي گوسين 5استفاده شد

 -4آزمونهاي عملي
 -1-4دادههاي فراطيفي مورد استفاده
در اين تحقيق ،براي ارزيابي روش پيشنهادي از سه
تصوير فراطيفي  Telops ،Paviaو  Indian Pinesکه جزء
تصاوير بنچ مارک در حوزه سنجش از دور فراطيفي بوده و
براي بررسي الگوريتمهاي طبقهبندي پيشنهادي به کار
ميروند ،استفاده شد .مشخصات اين تصاوير در جدول ()1
خلاصه شدهاند .تصاوير  Paviaو  Telopsبه ترتيب مربوط
به منطقه شهري  Paviaاز کشور ايتاليا و  Quebecاز کشور
کانادا ميباشند و تصوير سوم از يک منطقه کشاورزي در
کشور هندوستان است .کلاسهاي مشخص شده در هر
تصوير متناسب با نوع و عوارض موجود در آن تصوير مي-
باشد .براي هر يک از کلاسها در هر سه داده تصويري ،به
صورت تصادفي حدود  12درصد از نمونههاي برچسب
گذاري شده را به عنوان داده آموزشي و مابقي آنها يعني
حدود  22درصد را به عنوان داده تست انتخاب نموديم.
شکل ( ) 3نمايش رنگي سه تصوير فراطيفي مورد
استفاده به همراه داده واقعيت زميني آنها را نشان ميدهد.
در تصوير  Telopsبرخلاف دو تصوير ديگر مقادير پيکسلها
برابر با مقادير راديانس بوده ،از اين رو بايستي قبل از انجام
آزمونها ،تصحيحات اتمسفري بر روي تصوير انجام گيرد.
1 Kappa Coefficient
9 Roulette Wheel
3 Single Point
4 Local Optimal

[ .]97مقادير دو پارامتر تنبيه )C( 6و کرنل گوسين ()γ
در الگوريتم  SVMبه کمک تکنيک ارزيابي عرضي 7
تعيين گرديد .مقادير پارامترهاي فوق براي تصوير Pavia
برابر با  C=198و  ،γ =2/29براي تصوير  Telopsبرابر با
 C=956و  γ=2/1و براي تصوير  Indian Pinesبرابر با
 C=122و  γ=2/221بدست آمد .سپس آناليز برچسب-
گذاري مولفههاي متصل بر اساس  8پيکسل همسايگي بر
روي نقشه طبقهبندي  SVMانجام گرفت و براي نواحي با
بيشتر از  92پيکسل 5 ،درصد از پيکسلهاي با بيشترين
احتمال تعلق به يک کلاس به عنوان پيکسلهاي نشانه
انتخاب شد .براي نواحي کوچک يعني کمتر از 92
پيکسل ،پيکسلهاي با درجه احتمال بيشتر از يک
حدآستانه به عنوان پيکسلهاي نشانه انتخاب گرديد .حد
آستانه انتخابي برابر با کمترين احتمال در بين  9درصد از
بيشترين احتمالات کل تصوير ميباشد [.]99

5 Gaussian Radial Basis Kernel
6 Penalty parameter
7 Cross validation
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پارامتر ضريب کاپا 1طبقهبندي  SVMجهت تعيين ارزش
هر کرومزوم استفاده شد .همچنين از روش چرخ رولت9
براي عملگر انتخاب استفاده شده است ،در اين روش
احتمال انتخاب هر کرومزوم متناسب با مقدار شايستگي آن
ميباشد [ .]96از عملگر تقاطع با يک نقطه 3برش و نيز
عملگر جهش جهت جلوگيري از انتخاب بهينههاي محلي4
استفاده گرديد [ .]93همچنين شرط توقف در اين تحقيق
بصورت شرط پويا در نظر گرفته شد ،بدين صورت که اگر
بهبودي در ميزان تابع هدف تا قبل از تکرار مشخص _که
صد نسل در نظر گرفته شده است_ رخ ندهد ،الگوريتم
متوقف ميشود و در غير اينصورت تکرار تا نسل صدم ادامه
مييابد.

براي اين منظور از الگوريتم تصحيح حرارتي اتمسفري به
کار گرفته شده در نرم افزار  ENVIاستفاده شد .قابل ذکر
است ،از آنجايي که هدف اصلي اين مطالعه ارائه و مقايسه
الگوريتمهايي جهت طبقهبندي تصاوير فراطيفي است ،از
اينرو گستره طيفي تصاوير مورد استفاده براي رسيدن به
اين هدف از اهميتي برخوردار نميباشد و همانطور که در
جدول ( )1ملاحظه ميگردد ،تصوير  Paviaدر ناحيه مرئي
و مادون قرمز نزديک ،تصوير  Indian Pinesدر ناحيه
مرئي ،مادون قرمز نزديک و ميانه و تصوير  Telopsدر
ناحيه مادون قرمز دور طيف الکترومغناطيس قرار دارند.

بهبود طبقه بندي طيفي -مکاني جنگل پوشاي مينيمم با کاهش ابعاد تصاوير فراطيفي

جدول  -1خصوصيات تصاوير فراطيفي مورد استفاده
سنجنده

گستره طيفي

ابعاد مکاني
(پيکسل)

قدرت تفکيک
مکاني (متر)

قدرت تفکيک
طيفي (باند)

تعداد کلاسها

داده تصويري

Telops

Hyper-Cam LWIR

2/43-2/86
7/8-19/5

612  342
725  564

1/3
1

123
84

2
6

Indian Pines

AVIRIS

2/4-9/5

145  145

92

922

16

Pavia

داده تصويري

ROSIS-03

داده واقعيت زميني

نمايش رنگي

راهنما
آسفالت
چمنزار
شن
درخت
صفحات فلزي
خاک باير
قير
خشت
سايه

Pavia

جاده
درخت
پشت بام آبي
پشت بام خاکستري
پشت بام بتني
پوشش گياهي

Telops

سبزه/درخت
سبزه/مرتع-چيده شده
علف خشک
جو
گندم
چوب
ساختمان-علفزار
سنگ

Indian Pines

ذرت-بدون تا
ذرت-حداقل تا
ذرت
سويا-بدون تا
سويا-حداقل تا
سويا-تميز تا
يونجه
سبزه/مرتع

شکل -3نمايش رنگي و داده واقعيت زميني تصاوير فراطيفي مورد استفاده

در آزمونهاي صورت گرفته براي الگوريتم ژنتيک،
کرومزومها داراي ژنهايي برابر با تعداد باندهاي تصوير
ميباشند .در اين آزمونها ميزان نرخ تقاطع و جهش به
ترتيب برابر با  2/5و  2/25در نظر گرفته شد .همچنين
براي ايجاد تناسب بين دو پارامتر دقت و زمان محاسبات،
اندازه جمعيت اوليه  32و حداکثر تعداد تکرار براي توقف
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 122در نظر گرفته شد .البته در عمل براي هر سه تصوير
فراطيفي با توجه به اينکه شرط فعال براي توقف الگوريتم
استفاده گرديده است ،پروسه تکرار به مرحله  122نرسيده
و قبل از آن الگوريتم به وضعيت پايدار رسيده و متوقف
ميشود .شکل ( )4نمودار همگرايي الگوريتم ژنتيک را
براي سه تصوير فراطيفي مورد استفاده نشان ميدهد.
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(الف)

(ب)

(ج)
شکل  -4نمودار همگرايي الگوريتم ژنتيک در تصوير (الف) ( ،Paviaب) ( ،Telopsج) Indian Pines

روش طبقهبندي پيشنهادي بيان شده در بخش  ،3با
الگوريتم  ،]14[ Tarabalkaيعني  MSFمبتني بر نشانهها
اعمال شده بر روي تمام باندهاي تصوير فراطيفيM-( ،
 ،)MSFمقايسه گرديد .شکل ( )5نقشههاي طبقهبندي
حاصل از به کارگيري روش پيشنهادي و روش  M-MSFرا
نشان ميدهد .در اين شکل منظور از M-G- ،G-M-MSF
 MSFو  G-M-G-MSFبه ترتيب مدلهاي اول ،دوم و
سوم از روش پيشنهادي ميباشد .همچنين در اسامي فوق
حرف  Gنشانگر الگوريتم ژنتيک و حرف  Mبيانگر به
کارگيري نشانهها قبل از الگوريتم  MSFاست.
همانطوري که ملاحظه ميگردد ،در تصاوير  Paviaو
 Telopsنقشههاي طبقهبندي بدست آمده از روش G-M-

 MSFو در تصوير  Indian Pinesنقشه
شامل مناطق يکنواختري ميگردد .به منظور ارزيابي دقت
آزمونهاي صورت گرفته ،ابتدا ماتريس خطا را به کمک
داده واقعيت زميني تشکيل داده ،سپس پارامترهاي دقت
ميانگين ،)AA(1دقت کلي ،)OA( 9ضريب کاپا ( )Kو دقت
توليد کننده 3مربوط به هر کلاس استخراج گرديد [.]14
جدول ( )9مقادير سه پارامتر  OA ،AAو  Kنقشههاي
طبقهبندي بدستآمده از سه تصوير فراطيفي مورد
استفاده را نشان ميدهد.
G-M-G-MSF

1 Average Accuracy
9 Overall Accuracy
3 Producer Accuracy
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داده
تصويري

M-MSF

M-G-MSF

G-M-MSF

G-M-G-MSF

Pavia

Telops

Indian
Pines

شکل -5نقشههاي طبقهبندي حاصل از آزمونهاي عملي صورت گرفته بر روي سه تصوير فراطيفي مورد استفاده
جدول -9مقادير پارامترهاي دقت ميانگين ،دقت کلي و ضريب کاپا آزمونهاي صورت گرفته بر روي سه تصوير فراطيفي
داده تصويري
Pavia

Telops

Indian Pines

پارامترهاي دقت

M-MSF

AA

24/8

69/2

29/7

23/2

OA

24/4

69/1

23/1

23/5

K

29/6

64/3

21/6

21/8

AA

85/8

88/9

85/3

85/8

OA

86/5

86/2

86/9

86/5

K

84/2

88/2

84/3

84/4

AA

21/7

29/2

29/7

64/2

OA

21/7

23/2

29/7

64/5

K

22/6

21/8

21/4

63/3

همانطوري که از جدول ( )9مشخص است به کارگيري
الگوريتم کاهش ابعاد ژنتيک براي انتخاب نشانهها در دو
تصوير  Paviaو  Telopsميتواند باعث افزايش دقت طبقه-
بندي گردد که اين افزايش براي تصوير  Paviaحدود 9
درصد و براي تصوير  Telopsحدود  3درصد دقت کلي
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G-M-MSF

M-G-MSF

G-M-G-MSF

Indian

نسبت به الگوريتم  M-MSFميباشد .در تصوير
 Pinesبهکارگيري کاهش ابعاد قبل و بعد از انتخاب نشانه-
ها باعث افزايش دقت طبقهبندي گشته است ،که اين
افزايش در حالت همزمان به ميزان  3درصد بيشتر از
الگوريتم  M-MSFدر پارامتر دقت کلي ميباشد .شکل ()6

90
85
80

جاده

آسفالت

چمنزار

شن

درخت

صفحات-فلزي

خاک-باير

قير

خشت

سايه

درخت

پشت-بام-آبي

G-M-G-MSF

M-G-MSF

G-M-MSF

M-MSF

G-M-G-MSF

M-G-MSF

(الف)

پشت-بام-خاکستري

70

پشت-بام-بتني

75

G-M-MSF

پوشش-گياهي

دقت-کالس(درصد)

دقت-کالس(درصد)
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100

100
95
90
85
80
75
70

M-MSF

(ب)

100

دقت-کالس (درصد)

95
90
85
80
75
70

ذرت-بدون-تا

ذرت-حداقل-تا

ذرت

سوبا-بدون-تا

سوبا-حداقل-تا

سوبا-تميزتا

يونجه

سبزه/مرتع

سبزه/درخت

سبزه/مرتع-چيده-شده

علف-خشک

جو

گندم

چوب

ساختمان-علفزار

سنگ

G-M-G-MSF

M-G-MSF

G-M-MSF

M-MSF

(ج)
شکل -6مقادير بدست آمده براي دقت هر کلاس در تصوير (الف) ( ،Paviaب) ( ،Telopsج) Indian Pines

گراف مربوط به مقادير دقت توليدکننده هر کلاس
درتصاوير فراطيفي مورد استفاده را نشان ميدهد .نتايج
بدست آمده اهميت استفاده از کاهش ابعاد تصوير
فراطيفي را قبل از انتخاب نشانهها در طبقهبندي MSF
نشان ميدهد.

 -5نتيجهگيري
در اين تحقيق روشي جديد جهت طبقهبندي طيفي-
مکاني تصاوير فراطيفي به کمک الگوريتم ژنتيک معرفي
گرديد .الگوريتم ژنتيک يکي از کارآمدترين و موثرترين
روشها در کاهش ابعاد تصاوير فراطيفي ميباشد .در روش
پيشنهادي که بر مبناي الگوريتم طبقهبندي طيفي-مکاني

 MSFمبتني بر نشانهها است ،ميزان تاثير کاهش ابعاد
تصوير فراطيفي در سه مرحله قبل و بعد از انتخاب نشانه-
ها و به صورت همزمان بررسي گرديد .روش پيشنهادي بر
روي سه تصوير فراطيفي  Telops ،Paviaو Indian Pines
پيادهسازي شد و آزمايشات برتري کمي و کيفي به-
کارگيري کاهش ابعاد تصاوير فراطيفي را قبل از انتخاب
نشانهها براي الگوريتم  MSFنشان ميدهد .اين برتري در
تصوير  Paviaبرابر با  9درصد ،در تصوير  Telopsبرابر با 3
درصد و در تصوير  Indian Pinesبرابر با  1درصد بيشتر از
الگوريتم  M-MSFدر پارامتر ضريب کاپا ميباشد .به علاوه
در تصوير  Indian Pinesاستفاده از الگوريتم ژنتيک بعد از
انتخاب نشانهها نيز باعث افزايش دقت نتايج شده است به
997

طوري که استفاده همزمان از آن در قبل و بعد از انتخاب
نشانهها به بهترين نتايج دست يافته است که اين ميتواند
 وجود باندهاي نويزي و وابستگي،به دليل پيچيدگي تصوير
 در مقايسه با دو تصويرIndian Pines بالاي باندهاي تصوير
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