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چکيده
در اين مقاله يک روش نوين طبقهبندي متني به منظور طبقهبندي تصاوير پلاريمتري رادار با روزنه مجازي ارائه شده است .روش
پيشنهادي با تلفيق ماشين بردار پشتيبان ( )SVMو طبقهبنديکننده ويشارت عمل ميکند .بدين ترتيب اين روش از مزاياي هر دو نوع
روشهاي پارامتريک و غير پارامتريک بهره ميبرد .در اين روش ،ابتدا تابع انرژي اوليه ميدانهاي تصادفي مارکوف ( )MRFدر يک
همسايگي از هر پيکسل محاسبه ميگردد .سپس با استفاده از ماتريس کوواريانس دادههاي پلاريمتري براي هر پيکسل و در نظر گرفتن
توزيع ويشارت براي آن ،تابع انرژي تفاضلي  MRFمحاسبه گرديده و در طبقهبنديکننده  SVMوارد ميشود .بنابراين روش پيشنهادي
علاوه بر اطلاعات پراکنش مختلف ،از اطلاعات همسايگي نيز بهره ميبرد و اين باعث کاهش نويز نمک فلفلي در نتيجه طبقهبندي ميگردد.
به منظور انتخاب ويژگيهاي مناسب و تعيين پارامترهاي بهينه براي طبقهبنديکننده  ،SVMاز الگوريتم ژنتيک استفاده شده است .در اين
مقاله از دو تصوير پلاريمتري رادارست  2مربوط به فصل زمستان و تابستان از يک منطقه جنگلي داراي گونههاي مختلف استفاده شده
است .به منظور بررسي عملکرد روش پيشنهادي ،نتايج بدست آمده از اين روش با نتايج تعدادي از روشهاي پايه در طبقهبندي تصاوير
پلاريمتري مقايسه شد .در نهايت طبقهبندي به اين روش نسبت به روشهاي ويشارت ،ويشارت-مارکوف و  ،SVMبه ترتيب  11 ،11و 7
درصد افزايش دقت را نشان ميدهد.

واژگان کليدي:

تصاوير پلاريمتري رادار با روزنه مجازي ،ماشين بردار پشتيبان ،توزيع ويشارت ،ميدانهاي تصادفي مارکوف ،طبقه-

بندي تصاوير سنجشازدور

 نويسنده رابط
1
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ارائه يک روش جديد براي طبقهبندي تصاوير پلاريمتري رادار با روزنه

ارائه يک روش جديد براي طبقهبندي تصاوير پلاريمتري رادار با روزنه مجازي ...

 -1مقدمه
طبقهبندي نوع پوشش مناطق جنگلي به دليل اهميت
اين مناطق و لزوم مراقبت از آنها يکي از کاربردهاي مهم
سنجشازدور ميباشد .اين در حالي است که در بسياري از
مناطق جنگلي همواره شاهد وجود مه و يا پوشش ابر و
شرايط باراني هستيم که اين مساله باعث عدم توانايي
استفاده از تصاوير اپتيکي در اين مناطق ميشود .بنابراين
در اين مناطق استفاده از تصاوير رادار با روزنه مجازي 1به
دليل عدم تاثيرپذيري از ابر و مه اولويت دارد .از طرفي
دادههاي پلاريمتري به دليل وابستگي به تغييرات در
ساختار و چگالي گونههاي جنگلي ،ميتواند اطلاعات
مفيدي از جنگل ارائه دهد.
اطلاعات ارائه شده توسط هوابرد سنجندههاي SAR
که به تازگي راهاندازي شده مانند  RADARSAT-2و
 ،TerraSAR-Xامکانات جديدي را براي پايش منابع
جنگلي مهيا کرده است .رادارست  2محصولاتي با
پلاريزاسيونهاي  ،VVکراس-پلاريزاسيون ( HVو يا ،)VH
پلاريزاسيون دوگانه ( HH+HVو يا  )VV+VHو يا
پلاريزاسيون چهارگانه شامل چهار پلاريزاسيون ،HV ،HH
 VHو  VVو وابستگي فاز بين آنها را ارائه ميدهد.
تصاوير پلاريمتري  SARبه دليل حساسيت به هندسه
و ساختار گونههاي جنگلي ،شکل ،اندازه ،زاويه و رطوبت
برگ گونهها مزيتهاي زيادي نسبت به تصاوير نوري
سنجش از دور دارند .اين تصاوير پتانسيل بالاي خود را
براي اندازهگيري ويژگيهاي پراکنش و خصوصيات
بيوفيزيکي جنگل [ ]5-1و تفکيکپذيري بين گونههاي
مختلف جنگلي و طبقهبندي [ ]1آنها نشان داده است.
همچنين توانايي دادههاي پلاريمتري برداشت شده توسط
سنجنده رادارست  2در طبقهبندي گونههاي جنگلي در
تحقيقات [ ]8 ,7اثبات شده است.
طبقهبندي تصاوير پلاريمتري  SARدر سالهاي اخير
مورد توجه بسياري قرار گرفته است [ .]15-1در تحقيقات
انجام شده ،روشهاي مختلفي براي تحليل دادههاي
پلاريمتري و همچنين استخراج ويژگي از آن ،قبل از
طبقهبندي مورد استفاده قرار گرفته است .اولين روش،
استفاده از دادههاي مشاهده شده شامل ماتريس
)1 Synthetic Aperture Radar (SAR

2

پراکندگي ،ماتريس کوواريانس و ماتريس همدوسي مي-
باشد .روش دوم استفاده از پارامترهاي توصيف کننده
ويژگيهاي پلاريمتري شامل تفکيک کنندههايSAR 2
ميباشد .در نهايت روش سوم بر اساس تئوري تجزيه
هدف 3ميباشد که در آن داده را به مولفههاي مستقل که
نماينده مکانيزم پراکنش فيزيکي مشخصي ميباشد ،تجزيه
ميکند [ .]1تجزيه پلاريمتريک يک روش معمول است که
شامل دو دسته تجزيه همدوس 4و تجزيه ناهمدوس 5مي-
باشد .در تجزيه همدوس ،ماتريس پراکندگي پلاريمتري به
تعدادي ماتريس پراکندگي پايه تجزيه ميشود .روشهاي
اصلي در اين دسته عبارتند از تجزيه پائولي [ ]11و تجزيه
 .]17[ 1SDHتجزيه نا همدوس ،ماتريس کوواريانس (و يا
ماتريس همدوسي) را به تعدادي توصيفگر درجه دوم
تجزيه ميکند .روشهاي تجزيه  ،]18[ Huynenتجزيه
 ،]11[ Freemanتجزيه چهار مولفهاي [ ]22 ,1و تجزيه
 ]1[ Cloudeدر اين دسته جاي دارند .استفاده از ويژگي-
هاي بدست آمده از روشهاي تجزيه منجر به افزايش
تفکيکپذيري بين کلاسهاي مختلف گونههاي جنگلي
ميگردد.
روشهاي طبقهبندي تصاوير سنجش از دور در حالت
کلي به دو دسته پارامتريک و غيرپارامتريک تقسيمبندي
ميشوند .در روشهاي پارامتريک ،مدلسازي دقيق توزيع
آماري دادهها مورد نياز است .براي دادههاي پلاريمتري
 ،SARبا فرضهاي مختلف براي الگوي بافت اين دادهها،
تعدادي توزيع مختلف ارائه شده است که با استفاده از هر
کدام روابط متفاوتي براي طبقهبندي بدست ميآيد .يکي
از توزيعهاي مشهور براي دادههاي پلاريمتري  ،SARتوزيع
پيچيده ويشارت ميباشد که بر اساس آن طبقهبنديکننده
ويشارت ارائه شده است [ .]21مزيت روش ويشارت،
وابستگي آن به مکانيزم پراکنش در هر کلاس ميباشد.
بنابراين با استفاده از اين روش کلاسهايي که مکانيسم
پراکنش متفاوتي دارند به راحتي از هم تفکيک ميشوند.
اما در مواردي که پراکنش کلاسها شبيه به يکديگر مي-
باشد مانند طبقهبندي مناطق جنگلي با گونههاي متفاوت
2 Discriminator
3 Target Decomposition
4 Coherent Decomposition
5 Noncoherent Decomposition
)1 Sphere, Deplane, Helix (SDH

اس

)1 Support Vector Machine (SVM
2 Non-Contextual

3 Spatial-Contextual
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و داراي مکانيزم پراکنش مشابه ،استفاده از تمام ويژگي-
هاي داراي قدرت تفکيکپذيري قابل استخراج از دادههاي
پلاريمتري  SARضروري به نظر ميرسد .اين در حالي
است که روش ويشارت فقط بر روي استفاده از ماتريس
کوواريانس (و يا ماتريس همدوسي) تمرکز دارد و بنابراين
نميتواند دقت خوبي در طبقهبندي اين مناطق داشته
باشد .بر خلاف روشهاي پارامتريک ،در روشهاي
غيرپارامتريک نظير ماشين بردار پشتيبان ]22[ 1و شبکه
عصبي مصنوعي [ ،]23توزيع آماري خاصي براي داده در
نظر نميگيرند و بنابراين ميتوان از آن در طبقهبندي چند
زمانه [ ]24و چند منبعي [ ]13استفاده نمود .همچنين
ويژگيهاي مختلف مانند ويژگيهاي بدست آمده از روش-
هاي مختلف تجزيه هدف و پارامترهاي تفکيککننده
 SARنيز قابل استفاده خواهند بود.
امروزه با پيشرفتهاي حاصل شده در حوزه قدرت
تفکيک مکاني ،تصاوير برداشت شده داراي همبستگي بالا
در بين پيکسلهاي مجاور خواهد بود .بنابراين توجه به
اطلاعات همسايگي پيکسل در بهبود نتايج طبقهبندي
ضروري به نظر ميرسد .اين در حالي است که  SVMو
همچنين طبقهبندي کننده ويشارت ،روشهايي ذات ًا
غيرمتني 2و پيکسل مبنا هستند .به عبارت ديگر اين روش
ها بر اساس مقادير پيکسلها و بدون توجه به اطلاعات
همسايگي عمل ميکنند .بنابراين ،اين روشها محدوديت
ذاتي داشته و نتايج طبقهبندي بدست آمده با استفاده از
آن داراي نويز نمک فلفلي ميباشد .از طرف ديگر ،يک جز
جدا نشدني تصاوير راداري نويز اسپکل ميباشد که تحليل
و تفسير اين تصاوير را پيچيده نموده و دقت طبقهبندي را
کاهش ميدهد [ .]1به اين دلايل استفاده از اطلاعات
مکاني در طبقهبندي ضروري به نظر ميرسد .در اين راستا
روشهاي متعددي براي افزودن اطلاعات مکاني به اطلاعات
طيفي مورد استفاده در طبقهبندي ارائه شده است [-25
.]27
از جمله روشهاي مورد استفاده به منظور افزودن
اطلاعات مکاني در فرآيند طبقهبندي ،مدلسازي بافت
تصوير با مدلهايي نظير مدل ميدانهاي تصادفي مارکوف
است که در تحقيقات گذشته نتايج قابل توجهي داشته

است [ .]32-28براي مثال در [ ،]32به منظور مقابله با
مشکل وجود نويز اسپکل و همچنين بدست آوردن نقشه-
اي همگن از کلاسها و حذف مشکل پيکسلهاي پراکنده
از نقشهي طبقهبندي ،علاوه بر توزيع ويشارت ،از مدل-
سازي اطلاعات همسايگي نيز استفاده شد .براي مدل-
سازي ،مدل ميدان تصادفي مارکوف به کار گرفته شده و با
تلفيق آن با توزيع آماري تصاوير يعني توزيع ويشارت
طبقهبندي انجام شده است .در نهايت بيشترين دقت
بدست آمده حدود  85درصد در طبقهبندي ميباشد .نتايج
بدست آمده در اين تحقيقات نشان ميدهد که استفاده از
مدل ميدان تصادفي مارکوف ،ابزاري قدرتمند در مدل-
سازي اطلاعات همسايگي بوده و تلفيق آن با روشهاي
مختلف طبقهبندي ميتواند موفقيت آميز باشد .مقايسه
تحقيقات انجام شده نشان ميدهد که طبقهبندي به روش
 SVMدر مقايسه با استفاده از توزيع ويشارت و قانون بيز،
نتيجه بهتري دارد .در تعدادي از روشهاي ارائه شده،
اطلاعات مکاني و طبقهبنديکننده  SVMبه منظور
استفاده از اطلاعات مکاني تلفيق شدهاند .براي مثال در
يک تحقيق انجام شده ،از  SVMبراي برآورد توزيع دادهها
استفاده نموده و احتمال تعلق هر پيکسل به کلاسهاي
مختلف را با استفاده از آن محاسبه ميکند .سپس اين
احتمال در کنار اطلاعات مکاني در رابطه تابع انرژي ميدان
تصادفي مارکوف قرار گرفته و طبقهبندي بر اساس آن
انجام ميشود .نتايج اين الگوريتم که بر روي تصاوير SAR
اجرا شده است ،دقت بالاتر اين روش در مقايسه با روش
 SVMرا نشان ميداد [ .]31پس از آن و در تحقيقي
ديگر ،به منظور طبقهبندي تصاوير فراطيفي يک روش
مکاني-طيفي ارائه شده است که در آن از  SVMبراي هر
پيکسل و براي کلاسهاي مختلف يک خروجي احتمال که
احتمال عضويت به آن کلاس را مشخص مينمود محاسبه
شد .سپس اين مقدار در يک رابطه خطي در کنار اطلاعات
همسايگي که تعداد پيکسلهاي همسايه عضو کلاسهاي
مختلف را شمارش مينمود ،قرار گرفته و برچسب جديدي
براي هر پيکسل با توجه به اطلاعات همسايگي آن محاسبه
ميشد .اين روش با حل مشکل پيکسلهاي نويزي در
طبقهبندي ،موجب بهبود نتايج طبقهبندي شد [ .]32در
[ ،]33يک الگوريتم مکاني-متني 3براي طبقهبندي ارائه
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شده است که در آن تابع تصميمگيري و شروط  SVMرا
بر اساس ترم مکاني-متني تغيير ميکند .ابتدا طبقهبندي
اوليه به روش  SVMانجام شده و سپس با شمارش تعداد
همسايگي در هر پيکسل اطلاعات همسايگي بدست آمده و
سپس به روش  SVMبهبود يافته ،طبقهبندي انجام مي-
گردد .در اين روش ابرصفحه جداکننده کلاسها در فضاي
ويژگي با استفاده از سيستم همسايگي به سمتي که توسط
اطلاعات مکاني تعيين ميشود ،حرکت ميکند .اين روش
موجب ميشود کلاس هر پيکسل به کلاس پيکسلهاي
همسايه نزديک گردد .پس از آن ،در [ ]34يک روش
جديدتر بر اساس تلفيق  MRFو  SVMدر يک چهارچوب
واحد ارائه شده است .اين روش بين تابع تصميمگيري
مارکوين و کرنل  SVMارتباط برقرار ميکند .اين ارتباط
توسط يک ويژگي مکاني-متني جديد که توسط مدل-
سازي  MRFبدست ميآيد و وارد کرنل ميشود ايجاد
ميشود .نتايج اجراي اين روش بر روي تصاوير چندطيفي،
فراطيفي و  SARدقت بالاي آن را نشان ميدهد .در
مجموع ،روشهايي که در آن از تلفيق  SVMو MRF
استفاده شده است دقت بالاتري نسبت به ديگر روشها
دارد [ .]34 ،33بيشتر تحقيقات انجام شده در اين حوزه
بر روي تصاوير فراطيفي انجام شده است .بيشتر روشهاي
موجود براي افزودن اطلاعات مکاني در طبقهبندي تصاوير
پلاريمتري ،از تعداد کمي از ويژگيهاي پلاريمتري استفاده
ميکند .بنابراين روشي مناسب براي تصاوير پلاريمتري که
بتواند از اطلاعات پراکنش مختلف در کنار اطلاعات مکاني
استفاده کند ،وجود ندارد و دقت روشهاي موجود نيز
کافي نيست .هدف اصلي اين مقاله ارائه يک روش مناسب
براي اين تصاوير است که بتواند انواع اطلاعات پراکنش را
در کنار اطلاعات مکاني مورد استفاده قرار دهد.
مکانيزم پراکنش گونههاي جنگلي شباهت بسيار بالايي
دارد که اين مساله باعث عملکرد ضعيف طبقهبندي مي-
گردد .بنابراين استفاده از هر نوع اطلاعات که بتواند به
فرآيند طبقهبندي کمک کند ،ضروري به نظر ميرسد.
استفاده از تصاوير اخذ شده در زمانهاي متفاوت از يک
منطقه به علت تحليل رفتار پراکنش در طول زمان ،باعث
افزايش تفکيکپذيري بين کلاسهاي مختلف پوشش
زمين ميگردد .به عبارت ديگر ،طبقهبندي با بررسي رفتار
پراکنش در طول زمان انجام ميشود [ .]31 ,35در اين
حوزه و در چند سال اخير ،استفاده از تصاوير چندزمانه
4

پلاريمتري و  SARبراي طبقهبندي نوع پوشش زمين
کاربرد زيادي داشته است [ .]31 ,35 ,24علاوه بر اين،
استفاده از تصاوير چندزمانه باعث کاهش محدوديتهاي
استفاده از تصاوير  SARمانند محدوديتهاي هندسي
(خطاهاي ناشي از هندسه تصوير برداري مانند خطاي
 layover ،shadowو پديده کوتاهشدگي) ،پيچيدگيهاي
پردازش پراکنش و وجود نويز اسپکل [ ]37ميگردد.
منطقه مورد مطالعه در اين تحقيق شامل دو نوع گونه
درختهاي سخت چوب و نرم چوب ميباشد .درختان
سخت چوب در تمام فصول داراي برگ ميباشند در حالي
که درختان نرم چوب در فصل زمستان بدون برگ مي-
باشند .در صورتي که دو تصوير مربوط به دو فصل از گونه-
هاي جنگلي داشته باشيم که در يکي از تصاوير تمام
درختان داراي برگ و در تصوير ديگر درختان نرمچوب
بدون برگ باشند ،تشخيص اين دو نوع به سادگي صورت
ميگيرد .بنابراين در اين تحقيق به منظور طبقهبندي
مناطق جنگلي از دو تصوير که يکي مربوط به فصل
زمستان و ديگري مربوط به فصل تابستان است ،استفاده
خواهد شد.
در روش ارائه شده در اين مقاله ،ابتدا با استفاده از
ويژگيهاي استخراج شده از هر دو تصوير ابتدا طبقهبندي
به روش  SVMانجام ميگردد که حاصل آن يک نقشه
طبقهبندي اوليه خواهد بود .اين نقشه طبقهبندي اوليه در
مدلسازي اطلاعات مکاني توسط  MRFمورد نياز است.
اين مدلسازي با در نظر گرفتن توزيع ويشارت براي
ماتريس کوواريانس استخراج شده از تصوير صورت مي-
گيرد .در نهايت اطلاعات همسايگي مدل شده به طبقه-
بندي کننده  SVMاضافه گرديده و طبقهبندي به صورت
تکراري انجام ميگيرد .بنابراين در روش پيشنهادي از هر
دو روش  SVMو روش ويشارت استفاده شده است و به
نوعي اين دو روش تلفيق شده است .همچنين اطلاعات
مکاني به نحو مطلوبي به روش  SVMافزوده شده است.
اين مقاله از  5بخش تشکيل شده است .بخش 2
شامل مباني تئوري مرتبط با اين تحقيق ميباشد .بخش 3
روش پيشنهادي را توضيح ميدهد .بخش  4به معرفي
داده مورد استفاده و منطقه مورد مطالعه و همچنين نتايج
اجراي الگوريتم پيشنهادي ميپردازد .در نهايت نيز نتيجه-
گيري و پيشنهادات در بخش  5ارائه شده است.

اس

 -2مباني تئوري تحقيق
 -1-2طبقهبندي به روش SVM

()2

اين روش اولين بار توسط  Boserو همکاران به عنوان
يک روش دو کلاسه ارائه شد [ .]22اين روش نياز به
تعيين توزيع آماري دادهها ندارد و از دادههاي آموزشي
براي آموزش طبقهبندي کننده استفاده ميشود .فرض
کنيد براي يک تصوير که از  dکانال تشکيل شده باشد و
 x i  dبردار ويژگي پيکسل  iام باشد .دراينصورت
 SVMيک ابرصفحه بهينه براي يک مجموعه داده
آموزشي داده شده به صورت  (x 1, y1), ..., (x n , yn )که
در آن  ، y 1, 1تصوير شده به فضاي هيلبرت1
i
d
توسط يک نگاشت غيرخطي به صورت  ،  :  Hايجاد
ميکند .اين ابر صفحه جدايي بين نمونههاي کلاسها را در
فضاي ويژگي چند بعدي بيشينه ميکند .همچنين با اجازه
دادن به ميزان کمي خطا در جدايي بين نمونههاي
آموزشي در کلاسها ،ابرصفحهي بهينه با بيشينه نمودن
حاشيه 2و کمينه نمودن جمع خطاهاي وارد شده بدست
ميآيد [ .]38بنابراين  SVMرابطه ( )1را حل ميکند.

()1

n

 C  i 
i


2

1
min  w
2

w ,i ,b

subject to y i w T  (x i )  b   1  i ,
i=1,2,...,n

i  0,

که  wوزن تابع خطي تصميمگير در Hو به عنوان بردار
عمود بر ابرصفحه و  bميزان باياس و يک مقدار ثابت بوده
به طوري که  b/ wفاصله بين ابرصفحه و مبدا را نشان
ميدهد  i .متغير خطا ميباشد که خطاي نمونههاي
آموزشي يعني  i  [1 ,..., n ]Tرا نشان ميدهد .در
نهايت  C  پارامتر تنطيم بوده که ميزان عموميت
پذيري را تنظيم ميکند .مساله بهينهسازي رابطه ( )1با
استفاده از تابع دوگانه لاگرانژ که به صورت رابطه ()2
تعريف ميشود ،قابل حل است.

1 Hilbert Space
2 Margin

 0,

n

i

 y
i

subject to

i 1

0   i  C , i  1,2,..., n

که در آن متغيرهاي مجازي   iضرايب لاگرانژ بوده
و فقط براي بردارهاي پشتيبان غيرصفر ميباشد .ضرب
داخلي نمونهها در فضاي ويژگي ميتواند بدون در اختيار
داشتن تابع نگاشت  ، بطور مستقيم از دادهها در فضاي
اصلي با استفاده از تابع کرنل محاسبه شود .براي اين
منظور تابع کرنل
 k : d  d بايد در شرايط
 Mercerصدق کند [ ]31که در اين صورت تابع نگاشت
 در فضاي هيلبرت وجود خواهد داشت بصورت

T
 . k  x i ,x j     x i    x j بنابراين رابطه ( )2با استفاده

از روش کرنل به صورت رابطه ( )3نوشته ميشود.


1 n n
n

max  i   i  j y i y j k  x i , x j  

2


i 1 j 1
i


()3

0

n

i

 y
i

subject to

i 1

بعد از حل مساله بهينهسازي ،ضرايب   iهمانطور که
در [ ]42توضيح داده شده است تعيين شده و پس از آن
تابع تصميمگيري براي طبقهبندي هر بردار دلخواه x
توسط رابطه ( )4بيان ميشود.
n

f SV M (x )    i y i k  x i , x   b

()4

i 1

که در اين رابطه b ،به گونهاي تعيين ميشود که شرط



i y i k  x i , x j   b  1
0 j C

n

i 1



yi

براي هر

xj

همراه با

برقرار باشد .در نهايت نيز برچسب هر نمونه

برابر با  sgn  f SVM (x ) خواهد بود.

 -2-2طبقهبندي به روش ويشارت
براي طبقهبندي دادههاي  PolSARمعمولا از روش
ويشارت استفاده ميشود .اين روش يک طبقهبنديکننده-
ي بيشينه شباهت بر اساس توزيع ويشارت مختلط براي
ماتريس کوواريانس پلاريمتري ميباشد [ .]21با فرض
5
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n

  i 

i

max  n n


1
T

i  j y i y j   x i    x j 

 2 i 1 j 1


ارائه يک روش جديد براي طبقهبندي تصاوير پلاريمتري رادار با روزنه مجازي ...

برقراري شرط

S HV  SVH

2S HV SV V 

 S HH

T

 ،بردار پراکنش برابر است با

 ، Sکه در آن  Tترانهاده ماتريس

ميباشد و  2بر روي عبارت  S HVبراي کنترل ثبات در
توان کل پراکنشي ميباشد [ .]41بنابراين ماتريس
کوواريانس پلاريمتري به صورت رابطه ( )5بيان ميشود.
 L

Z    x i x i*  L
 i 1


()5

x

در اين رابطه L ،تعداد منظر x i ،نمونه از منظر  iام
و * ترانهاده کانجوگيت مختلط ميباشد .طبق اين طبقه-
بندي کننده Z ،داراي توزيع مختلط ويشارت طبق رابطه
( )1ميباشد [.]42



()1



exp LTr   1 Z
L

L q

LqL Z

R  L ,q  

p Z  

که در آن    E Z ميانگين  Zو  qتعداد کانالهاي
پلاريمتري را نشان ميدهد Tr (.) .ترانهاده |.| ،دترمينان
ماتريس R  L , p    q q 1 2  L ...  L  q  1 ،فاکتور
نرمالسازي و )·( Γتابع گاما ميباشند .لگاريتم اين تابع
چگالي احتمال ميزان شباهت را نشان ميدهد که به
عنوان فاصله بين ماتريس کوواريانس داده شده  Zو مقدار
ماتريس کوواريانس مورد انتظار براي هر کلاس شناخته
ميشود .طبقهبندي کننده بيشينه شباهت علاوه بر
مشخص نمودن ماتريس کوواريانس مورد انتظار براي هر
کلاس ،يک قاعده براي تعيين کلاس هر پيکسل مشخص
ميکند .به اين صورت که  Zبه کلاس  mام (  ) mتعلق
دارد به طوري که
max
m  arg  p  Z | m  p m 
()7

اوليه برابر براي تمام کلاسها ،رابطه ( )8به رابطه ()1
معروف به فاصله ويشارت تغيير ميکند .طبقهبندي با
استفاده از اين رابطه را طبقهبندي به روش ويشارت مي-
نامند.
) d  Z , m   ln m Tr (m1 Z
()1
با استفاده از اين روش ،ابتدا فاصله ويشارت براي هر
پيکسل از تمام کلاسها تعيين شده و پيکسل به کلاسي
که کمترين فاصله را از آن دارد تعلق مييابد.

 -3-2طبقهبندي تصوير به کمک ميدانهاي
تصادفي مارکوف
ميدانهاي تصادفي مارکوف به علت قدرت و سرعت
بالا ،يکي از گستردهترين مدلهاي تصادفي براي مدل-
سازي اطلاعات مکاني در تصاوير ميباشد که در آن توزيع
احتمال اوليه هر کلاس مدلسازي ميشود [ .]43اگر فرض
کنيم  { i }i Iيک سيستم همسايگي بر روي  Iباشد در
اين صورت  i  Iمجموعهاي از پيکسلهاي همسايه
پيکسل  iميباشد .در شکل  1نمونهاي از همسايگي مرتبه
اول و دوم مربوط به هر پيکسل را مشاهده ميکنيد که به
ترتيب داراي  4و  8پيکسل همسايه ميباشد.

شکل -1نمونههايي از سيستم همسايگي :همسايگي مرتبه
اول پيکسل  iسمت چپ و همسايگي مرتبه دوم پيکسل  jدر
سمت راست نشان داده شده است.

k

و يا

p  Z | m  p m   p  Z |  j  p  j 

براي تمام

 j  mکه  p m احتمال اوليه براي کلاس  mرا نشان
ميدهد .اين بيشينه سازي احتمال متناظر است با کمينه
نمودن تابع تمايز طبق رابطه ( )8شناخته ميشود.
d  Z , m   n ln m 

()8

]) nTr ( m1 Z )  ln[P(w m

احتمال اوليه در اين رابطه را به دليل عدم دسترسي به
اطلاعات کلاسها و همچنين کم کردن هزينه محاسبات،
براي تمام کلاسها برابر در نظر ميگيرند .با فرض احتمال
1

ميدان برچسب  { y i }i Iيک ميدان تصادفي مارکوف
با توجه به اين سيستم همسايگي خواهد بود اگر تابع
چگالي احتمال آن )  P ( y Iاکيداً مثبت بوده و ويژگي
مارکوينتي طبق رابطه ( )12برقرار باشد.
()12

) P (yi | y I {i } )  P (yi | y i

فرض کنيم تابع چگالي احتمال توام  xIبراي  yIداده
شده بتواند به صورت )  P (x I | yI )  P (x i | yiبيان
شود که در آن )  P( xi | yiبرابر با تابع چگالي احتمال yi

i

i

()11

U i (yi | x i , yi )   ln p (x i | yi ) 

)  E i (y i | y 
i

در اين رابطه  ،يک پارامتر مثبت E i ،تابع انرژي
اوليه محلي مشخص کننده  MRFانتخابي براي { y i }i I
که به عنوان نمونه ميتوان مدل مشهور  Pottsبا رابطه
( )12اشاره کرد []45
()12

) E i (yi | yi )     (yi , y j
j i

که در آن )   (a ,bبرابر با  1است اگر  a  bباشد و در
غير اينصورت برابر با صفر خواهد بود .رابطه ( )11در واقع
دو نوع داده را تلفيق ميکند .نوع اول داده ،اطلاعات آماري
شرطي کلاس وابسته به اطلاعات ويژگيهاي استخراج شده
است و نوع دوم اطلاعات مکاني است که اين تلفيق توسط
پارامتر  کنترل ميشود و بنابراين  ميزان نرمشدگي
توسط  MRFرا مشخص ميکند [.]41
در رابطه ( )11براي محاسبه تابع انرژي موخر ،MRF
توزيع آماري کلاسها مورد نياز است .براي هر نوع تصوير
ميتوان توزيع مناسب را مشخص نمود .همانطور که در
بخش قبل بيان شد ،براي تصاوير پلاريمتري توزيع مختلط
ويشارت طبق رابطه ( )1فرض ميشود .بنابراين با استفاده
از ت وزيع ويشارت و تابع انرژي اوليه ،براي هر پيکسل و
براي کلاسهاي موجود ،تابع انرژي موخر  MRFمحاسبه

)1 Maximum A Posteriori (MAP
2 Global

اس

i

 -3روش پيشنهادي
 -1-3طبقهبندي تصوير به کمک تلفيق  MRFو
روش SVM

روش  SVMاگرچه داراي نتايج بسيار دقيق در طبقه-
بندي ميباشد ولي عيب اصلي آن در نظر نگرفتن وابستگي
مکاني پيکسلها در فرآيند طبقهبندي ميباشد .در روش
پيشنهادي در اين بخش ،اطلاعات مکاني مدل شده توسط
 MRFبه فرآيند طبقهبنديکننده  SVMافزوده شده و در
نتيجه يک طبقهبندي کننده جديد ايجاد ميگردد .اين
طبقهبنديکننده از ماتريس کوواريانس دادههاي پلاريمتري
و توزيع آن (توزيع ويشارت) ،اطلاعات همسايگي مدل شده
توسط  MRFو تمام ويژگيها و اطلاعات قابل استخراج از
تصاوير پلاريمتري استفاده ميکند .الگوريتم پيشنهادي در
اين تحقيق  SWM3ناميده ميشود.
اطلاعات همسايگي براي هر پيکسل ابتدا توسط رابطه
( )11مدل شده و پس از آن به روابط مربوط به  SVMافزوده
ميگردد .از آنجايي که  SVMاساسا يک روش دو کلاسي مي-
باشد ،اطلاعات مکاني براي هر پيکسل نيز بايد به صورت دو
کلاسي محاسبه گردد .بنابراين براي دو کلاس  -1و  ،+1مي-
توان از تابع انرژي تفاضلي با رابطه ( )13استفاده نمود [.]34
()13

) U i (x i , yi )  U i (1| x i , yi )  U i (1| x i , y i

در اين رابطه ،اگر  U  x i , y i   0باشد ،انرژي
کلاس  -1بيشتر از انرژي کلاس  +1بوده و بنابراين پيکسل
به کلاس  +1نزديکتر است .بر عکس ،اگر
 U  x i , y i   0باشد انرژي کلاس  -1کمتر بوده و
پيکسل به کلاس  -1نزديکتر است .به عبارت ديگر ،کلاس
هر پيکسل به صورت  sgn  U  x i , y i  از
 U  x i , y i محاسبه ميگردد که مشابه روش محاسبه
کلاس هر پيکسل توسط تابع تصميمگيري  SVMميباشد.

)3 SVM-Wishart-MRF (SWM
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باشد (فرض استقلال شرايط) و  { yi }iIميدان تصادفي
مارکوف باشد .در اين صورت طبق تئوري –Hammersley
 Cliffordبيشينهسازي توزيع توام ثانويه P (yI | x I ) 1براي
تمام برچسبها و براي تمام بردارهاي ويژگي ارائه شده ،با
کمينهسازي تابع پتانسيل سراسري 2تعريف شده بر روي
سيستم همسايگي معادل است [ .]44 ,43همچنين توزيع
توام ثانويه )  P(yI | x Iبهطور منحصر به فردي توسط جمع
تمام توزيعهاي حاشيهاي ثانويه )  P(yi | x i , y ) (i  Iهر
برچسب به شرط بردار ويژگي مربوطه و سيستم همسايگي
تعريف شده بدست ميآيد .اين توزيع حاشيهاي ثانويه مي-
تواند به صورت ])  exp[U i (yi | x i , yبيان شود که در آن
)  U i (yi | x i , yتابع انرژي ثانويه محلي بوده و از رابطه
( )11بدست ميآيد [.]43

ميگردد .در نهايت نيز در طبقهبندي  MAPهر پيکسل به
کلاسي که کمترين ميزان انرژي را دارد تعلق ميگيرد.

ارائه يک روش جديد براي طبقهبندي تصاوير پلاريمتري رادار با روزنه مجازي ...

براي هر پيکسل U  x i , y i  ،بدست آمده به رابطه
( )1مربوط به طبقهبندي اضافه ميشود .در اين صورت
مساله کمينهسازي بصورت زير تعريف ميگردد:

()14

n

 C  i 
i


2

n

()11

1
min  w
w ,i ,b 2


f SWM (x )  f SVM (x )  U  x i , y i 

()17

 1  i , i  0,

بنابراين ،اگر  U  x i , y i   0باشد ،آنگاه
)  f SWM (x )  f SVM (xو اگر  U  x i , y i   0باشد ،آنگاه
)  f SWM (x )  f SVM (xخواهد بود .اين بدان معني است که
ابر صفحه براي هر پيکسل به سمت کلاسي حرکت ميکند
که پيکسلهاي همسايه بيشتري به آن کلاس تعلق دارند.
در نتيجه نويز نمک-فلفلي در نتيجه طبقهبندي با استفاده
از اين روش کاهش مييابد.

افزودن  U  x i , y i به معادله شرط به اين معني است
که ابرصفحه  SVMبراي هر پيکسل به گونهاي تغيير کند که
کلاس هر پيکسل به کلاسي که انرژي آن کمتر است نزديک
شود .همانند روش  SVMدر بخش  ،1-2مساله بهينهسازي
به کمک تابع دوگانه لاگرانژ قابل حل است:

()15

i 1

و در نهايت نيز برچسب هر نمونه برابر با
 sgn  f SWM (x ) خواهد بود .رابطه ( )11ميتواند به صورت
رابطه ( )17نيز نوشته شود:

subject to y i w T  (x i )  b  U  x i , y i  
i=1,2,...,n

f SWM (x )    i y i k  x i , x   b  U  x i , y i 

n

 1  y i U  x i , y i   i  
i

max  n n


1

i  j y i y j k  x i , x j  

 2 i 1 j 1


 -2-3الگوريتم روش پيشنهادي
فلوچارت الگوريتم روش پيشنهادي به منظور طبقه-
بندي تصوير پلاريمتري با استفاده از اطلاعات همسايگي در
شکل  2نشان داده شده است .اين الگوريتم شامل دو
مرحله اصلي ميباشد که در اين بخش شرح داده ميشود.

n

subject to  i y i  0,0   i  C , i  1,2,..., n
i 1

ضرايب   iتعيين شده و پس از آن تابع تصميمگيري براي
طبقهبندي هر بردار دلخواه  xتوسط رابطه ( )11بيان ميشود.
تصوير فصل زمستان
ماتريس کوواريانس

تصوير فصل تابستان

ويژگيهاي پلاريمتري

ويژگيهاي پلاريمتري

انتخاب ويژگي و تعيين پارامترهاي بهينه  SVMبا
استفاده از الگوريتم ژنتيک
طبقهبندي اوليه بوسيله  SVMبا استفاده از باندهاي
انتخابي و پارامترهاي محاسبه شده
محاسبه تابع انرژي اوليه  MRFبراي هر پيکسل با
استفاده از نقشه طبقهبندي موجود
محاسبه تابع انرژي تفاضلي براي هر پيکسل با استفاده
از ماتريس کوواريانس هر پيکسل
طبقهبندي به روش پيشنهادي

نقشه نهايي طبقهبندي

بله

SWM

همگرا؟

شکل  -2الگوريتم روش پيشنهادي

8

خير

ماتريس کوواريانس

اس

در اين مرحله ،استخراج ويژگي از تصاوير پلاريمتري
مورد استفاده ،انتخاب ويژگي و تعيين پارامترهاي بهينه
طبقهبنديکننده با استفاده از الگوريتم ژنتيک بصورت
همزمان انجام ميگردد.
در اين مقاله از ويژگيهاي استخراج شده در []1
استفاده شده است .اين ويژگيها عبارتند از :عناصر
ماتريس پراکندگي ،عناصر حاصل از تجزيه هدف و
ويژگيهاي تفکيککننده  .SARويژگيهاي بيان شده با
استفاده از نرمافزار  POLSAR pro 4.2و از ماتريس
همدوسي پس از انجام مراحل تصحيح هندسي و زمين
مرجعسازي بدست ميآيد .در مجموع  58ويژگي از هر
تصوير پلاريمتري استخراج شد.
به علت تعداد ويژگي زياد و همچنين وجود همبستگي
بين تعدادي از آنها ،انتخاب ويژگي ضروري ميباشد .براي
اين منظور از الگوريتم ژنتيک استفاده گرديد .الگوريتم
ژنتيک داراي قابليت حل مسائل به صورت همزمان را دارد.
در الگوريتم ژنتيک ،دقت کلي طبقهبندي به عنوان معيار
ارزيابي استفاده شده است .در اين مقاله از کرنل 1RBFبا
رابطه ( )18در طبقهبندي کننده  SVMاستفاده ميگردد.
(.............................)18






2

 x  x
K  x, x   exp  

2 2




ويژگيهاي مناسب ،مقدار بهينه براي پارامتر
موجود در اين کرنل و مقدار بهينه براي پارامتر تنظيم (C
در رابطه ( ))1با استفاده از الگوريتم ژنتيک تعيين مي-
گردد .همچنين طبقهبندي  SVMبه روش يک در برابر
يک 2انجام ميشود .بنابراين لازم است براي هر جفت
کلاس مقدار بهينه براي پارامترهاي طبقهبندي کننده
برآورد گردد .در اين الگوريتم جمعيت اوليه برابر با 122
کروموزوم به صورت تصادفي توليد شد .در هر نسل 12
کروموزوم برتر به نسل بعد انتقال پيدا ميکنند .همچنين
از روش تورنمنت 3براي انتخاب والدين ،تقاطع تک نقطه-
اي با نرخ  %82و جهش يکنواخت استفاده شد .در صورتي
که تفاوت بين بهترين نتيجه  12نسل متوالي از 2/2221
1 Radial Basis Function
)2 One-Against-One (OAO
3 Tournament

 -2-2-3مرحله دوم
در روش پيشنهادي به منظور کمينهسازي تابع انرژي
 MRFاز روش حالتهاي شرطي تکرار شونده 4استفاده
ميشود .بنابراين مرحله دوم به صورت تکراري انجام مي-
شود .ابتدا تابع انرژي اوليه  MRFبراي هر پيکسل با کمک
نقشه طبقهبندي موجود محاسبه ميگردد .پس از آن به
کمک ماتريس کوواريانس دادههاي پلاريمتري و در نظر
گرفتن توزيع ويشارت براي آن ،تابع انرژي تفاضلي طبق
رابطه ( )13براي هر پيکسل و براي هر جفت کلاس
محاسبه ميگردد .سپس با استفاده از آن ،طبقهبندي
 SWMطبق رابطه ( )17انجام ميگردد .بدين ترتيب
نقشهي طبقهبندي جديد بدست ميآيد .حال شرط
همگرايي بررسي ميشود بدين صورت که اگر درصد تغيير
برچسب پيکسلها بيش از حدآستانه ( 1درصد) در نظر
گرفته شده باشد ،اين مرحله تکرار ميگردد .در غير
اينصورت تکرار متوقف ميشود و نتيجهي اين مرحله
خروجي نهايي طبقهبندي خواهد بود .در نهايت نيز ارزيابي
روش مورد استفاده و برآورد مزايا و معايب احتمالي روش
در مقايسه با تعدادي از روشهاي ديگر ،انجام ميشود.
ارزيابي روش با استفاده از دقت کلي طبقهبندي حاصل از
ماتريس ابهام بدست آمده با استفاده از دادههاي آزمايشي،
انجام ميشود.

 -4نتايج تجربي
 -1-4منطقه مطالعاتي و تصاوير مورد استفاده
منطقهي مورد مطالعه در اين تحقيق ،يک منطقه
جنگلي به نام  Petawawaنزديک  Chalk Riverو در ايالت
 ،Ontarioيکي از ايالتهاي شرقي کشور کانادا ميباشد.
اين منطقه شامل نواحي جنگل ،پوشش گياهي و آب مي-
باشد .ناحيه جنگلي بهطور عمده از درختان نرم چوب و
سخت چوب تشکيل شده است که چهار گونه درختي
)4 Iterated Conditional Modes (ICM

1
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 -1-2-3مرحله اول

کمتر باشد ،الگوريتم متوقف خواهد شد .پس از تعيين باند
و پارامترهاي بهينه ،طبقهبندي به روش  SVMانجام مي-
گردد .نقشه طبقهبندي حاصل از اين مرحله ،ورودي
مرحله دوم ميباشد.

ارائه يک روش جديد براي طبقهبندي تصاوير پلاريمتري رادار با روزنه مجازي ...

شامل بلوط قرمز ( ،)Orصنوبر ( ،)Poکاج قرمز ( )Prو کاج
سفيد ( )Pwو دو کلاس پوشش گياهي ( )Gvو آب ()Wa
مدنظر ميباشد .تصاوير مورد استفاده در اين تحقيق توسط
ماهواره رادارست 2-در سال  2221از منطقه مذکور ،به
صورت پلاريمتري اخذ شده است .يکي از اين تصاوير
مربوط به فصل تابستان و تصوير ديگر مربوط به فصل
زمستان ميباشد .از مشخصات اصلي رادارست 2-ميتوان
به ،باند  Cبا طول موج  5/55سانتيمتر و فرکانس 5/425
گيگاهرتز و قابليت اخذ داده در هر چهار پلاريزاسيون ،HH
 VH ،HVو  VVاشاره کرد .تصاوير در حالت  1SLCبوده و
قدرت تفکيک در جهت  rangeو  azimuthبه ترتيب برابر با
 11و  1متر است.
توجه شود که استفاده از دادههاي باند  Cسنجنده
رادارست 2-در بعضي از کاربردهاي جنگل مانند برآورد
تاج پوشش و يا تعيين بايومس به دليل عمق نفوذ کم آن،
مناسب نيست .اما در طبقهبندي گونههاي جنگلي و با
توجه به اينکه شکل برگ درختان متفاوت است و
همچنين تعدادي از گونهها بدون برگ و تعدادي داراي
برگ ميباشند ،به عمق نفوذ بالا نياز نبوده و با استفاده از
باند  Cنيز ميتوان طبقهبندي گونههاي جنگلي را انجام
داد [.]8 ,7 ،1

دادههاي مرجع زميني (آموزشي و آزمايشي) از نقشه-
هاي سال  2222منطقه ،عکسهاي فتوگرامتري موجود از
منطقه ،تصاوير لندست  ETM+و بازديدهاي زميني جمع-
آوري شده است و پس از آن براي تاريخ اخذ تصاوير (سال
 )2221بروز شده است .قسمتي از اين دادهها به عنوان داده
آموزشي ،براي تخمين پارامترهاي مورد نياز و آموزش
طبقهبنديکننده به کار ميرود و بخشي ديگر به صورت
داده آزمايشي براي ارزيابي نتايج استفاده ميشوند .جدول
 1تعداد دادههاي آموزشي و آزمايشي انتخاب شده را نشان
ميدهد .نيمي از دادههاي موجود براي آموزش و مابقي
براي آزمايش در نظر گرفته شده است.
جدول -1ليست دادههاي آموزشي و آزمايشي در هر کلاس
کلاس

توضيح

تعداد نمونه
آموزشي

تعداد نمونه
آزمايشي

Or
Po
Pr
Pw
Gv
Wa

بلوط قرمز
صنوبر
کاج قرمز
کاج سفيد
پوشش گياهي
آب

1232
724
572
381
1531

1112
142
515
477
1878

181

185

4128

5411

مجموع

قسمت الف و ب در شکل  3تصاوير منطقه را به
صورت ترکيب رنگي پائولي و قسمت پ نمايي از منطقه
در  Google Earthرا نشان ميدهد.

(پ)
(ب)
(الف)
شکل  -3نمايي از منطقه :زيرتصوير مورد استفاده به صورت ترکيب رنگي پائولي مربوط به (الف) فصل زمستان و (ب) فصل تابستان( .پ) منطقه مورد
مطالعه در Google Earth

1 Singe Look Complex

12

اس

 -2-4نتايج طبقهبندي
به منظور بررسي دقت و کارايي الگوريتم پيشنهادي،
دادههاي پلاريمتري شرح داده شده در بخش قبل را با
استفاده از و با روشهاي ويشارت ،ويشارت-مارکوف،
 SVMو الگوريتم پيشنهادي طبقهبندي نموده و با
محاسبه دقت کلي بدست آمده از ماتريس ابهام ،آنها را

جدول  -2دقت طبقهبندي کلاسها و دقت کلي طبقهبندي با استفاده از روشهاي ويشارت ،ويشارت-مارکوف SVM ،و .SWM
کلاس /روش

ويشارت

ويشارت-مارکوف

SVM

SWM

Or

48/82

51/43

15/21

75/15

Po

55/74
31/78

12/77
35/78

17/45
51/81

72/21
51/41

Pw

21/18

37/15

51/12

11/81

Gv

81/75
122/22

82/15
122/22

83/33
12/81

81/17
12/31

ميانگين دقت
گونههاي جنگلي

41/38

47/15

12/21

18/27

دقت کلي

13/13

18/38

72/88

71/81

زمان اجرا

 33ثانيه

 7دقيقه و  3ثانيه

 15دقيقه و  5ثانيه

 22دقيقه و  11ثانيه

Pr

Wa

(الف)

(ب)

(پ)

(ت)

شکل  -4نتيجه طبقهبندي :به روش الف) ويشارت ،ب) ويشارت-مارکوف ،پ)  SVMو ت)

SWM

11
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مقايسه ميکنيم .شکل  ،4تصاوير حاصل از طبقهبندي با
استفاده از روشهاي به ترتيب ويشارت ،ويشارت-مارکوف
( SVM ،]32[ )WMRFو الگوريتم پيشنهادي ( )SWMرا
نشان ميدهد .جدول  2نيز دقت هر کلاس ،دقت کلي،
ميانگين دقت چهار کلاس گونههاي جنگلي و زمان مورد
نياز براي اجراي طبقهبندي در هر روش را نشان ميدهد.

ارائه يک روش جديد براي طبقهبندي تصاوير پلاريمتري رادار با روزنه مجازي ...

همانطور که در شکل  4قسمت الف مشاهده ميشود،
نقشه طبقهبندي حاصل از روش ويشارت بويژه در کلاس-
هاي گونههاي جنگلي ،داراي نويز زيادي ميباشد .اين
مساله به دليل عدم استفاده از ويژگيهاي کمکي مانند
ويژگيهاي حاصل از تجزيه پلاريمتري و طبقهبندي فقط
بر مبناي ماتريس کوواريانس ،ايجاد شده است .البته در
اين روش کلاس آب که داراي پراکنش بسيار متفاوت از
ديگر کلاسها ميباشد به طور کامل از ديگر کلاسها
تشخيص داده شده است به طوري که دقت طبقهبندي آن
 %122ميباشد .مدلسازي اطلاعات همسايگي و وارد
نمودن آن به طبقهبندي باعث نزديک شدن کلاس هر
پيکسل به کلاس پيکسلهاي همسايه شده و در نتيجه
ميتواند باعث کاهش نويز در نتيجه طبقهبندي و افزايش
دقت آن گردد .روش ويشارت-مارکوف با استفاده از ميدان
تصادفي مارکوف اطلاعات همسايگي را مدل نموده و به
عنوان احتمال اوليه کلاسها به روش ويشارت در طبقه-
بندي اضافه ميکند [ .]32طبق جدول  2و شکل  4ب
اين افزودن اطلاعات همسايگي اگرچه باعث افزايش 5
درصدي دقت طبقهبندي و کاهش نويز موجود در تصوير
حاصل از طبقهبندي شده است اما همچنان دقت کافي
براي طبقهبندي کلاسها ارائه نکرده است .در واقع اين
روش بر اساس روش ويشارت و در نظر گرفتن توزيع
ويشارت براي ماتريس کوواريانس دادههاي پلاريمتري مي-
باشد .بنابراين اين روش بهبود دهنده روش ويشارت مي-
باشد و نميتوان از اين روش انتظار تفکيکپذيري مناسب
در طبقهبندي کلاسهايي مانند جنگل که شباهت پراکنش
بالايي دارند ،داشت .براي بررسي دقيقتر دقت طبقهبندي
گونههاي جنگلي از معيار ميانگين دقت چهار کلاس گونه-
هاي جنگلي ( )FAAاستفاده ميکنيم .طبق جدول  ،2اين
معيار براي روش ويشارت و ويشارت-مارکوف برابر با
 41/38و  47/15درصد ميباشد .اين ميزان بيانگر اين
است که اين دو روش عملاً نتوانسته است گونههاي جنگلي
را از يکديگر تفکيک کند.
طبق جدول  ،2روش ويشارت نسبت به روش
ويشارت-مارکوف بسيار سريعتر بوده و  33ثانيه زمان مي-
برد .روش ويشارت-مارکوف به صورت تکراري عمل مي-
کند و در هر تکرار تعداد منظر معادل 1و تابع انرژي محلي
)1 Equivalent Number of Looks (ENL
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بايد محاسبه شود .بنابراين زمان اجراي آن حدود  13برابر
روش ويشارت ميباشد.
بر خلاف روش ويشارت ،طبقهبندي کننده  SVMاز هر
نوع اطلاعات مربوط به پيکسل ميتواند استفاده کند.
بنابراين علاوه بر عناصر ماتريس کوواريانس ،از ماتريس
پراکندگي ،ماتريس همدوسي ،ويژگيهاي حاصل از تجزيه
و ويژگيهاي تفکيککننده  SARنيز استفاده ميکند.
استفاده از اين اطلاعات پراکنش غني موجب افزايش
تفکيکپذيري بين کلاسهاي مختلف و در نتيجه دقت
کلي طبقهبندي نسبت به روش ويشارت  1درصد افزايش
يافته است .همچنين معيار  FAAدر اين روش برابر با
 12/21%بدست آمد که نشاندهنده افزايش حدود  11و
 13درصدي نسبت به روشهاي ويشارت و ويشارت-
مارکوف ميباشد .همانطور که در شکل  4پ نيز مشاهده
ميشود ،تصوير حاصل از طبقهبندي به اين روش نسبت
به هر دو روش ويشارت و ويشارت-مارکوف داراي نويز
کمتر ميباشد .محدوديت اصلي اين روش ،عدم استفاده از
اطلاعات همسايگي پيکسل مورد طبقهبندي ميباشد.
الگوريتم پيشنهادي در اين مقاله از اطلاعات پراکنش
مورد استفاده در روش  ،SVMاطلاعات مکاني در محاسبه
تابع انرژي اوليه و ماتريس کوواريانس در محاسبه تابع
انرژي ثانويه بهره ميبرد .بنابراين انتظار ميرود که علاوه بر
قدرت تفکيکپذيري بالا بين کلاسها ،نويز تصوير طبقه-
بندي حاصل از آن نيز کمتر از روش  SVMباشد .مقايسه
تصوير طبقهبندي روشهاي ديگر با اين روش در شکل 4
و همچنين افزايش  11و  11و  7درصدي دقت طبقهبندي
نسبت به روشهاي به ترتيب ويشارت ،ويشارت-مارکوف و
 ،SVMتوانايي بالاي اين روش را نشان ميدهد.
جدول  3ماتريس ابهام طبقهبندي به روش  SVMو
جدول  4همان ماتريس براي روش  SWMرا نشان مي-
دهد .طبق جدول  ،3بين کلاسهاي  Orو  Poو همچنين
کلاسهاي  Prو  Pwابهام زيادي وجود دارد .علت اين ابهام
در نوع گونههاي ذکر شده است .منطقه مورد مطالعه از
شامل دو نوع گونه درختهاي سخت چوب و نرم چوب
ميباشد .کلاسهاي  Orو  Poجز گونههاي نرم چوب و
کلاسهاي  Prو  Pwجز گونههاي سخت چوب ميباشد.
درختان سخت چوب در تمام فصول داراي برگ ميباشند
در حالي که درختان نرم چوب در فصل زمستان بدون
برگ ميباشند .بنابراين دو گونه از دو نوع متفاوت نسبت

اس

به دو گونه از يک نوع تفکيکپذيري بيشتري دارند .طبق
ماتريس ابهام روش  ،SVMتعداد  423نمونه از کلاس Or
در کلاسهاي ديگر بويژه کلاس  Poطبقهبندي شده است
در حالي که طبق جدول  ،4روش پيشنهادي تعداد 124
نمونه از اين تعداد را به درستي طبقهبندي کرده است.
بنابراين در روش پيشنهادي دقت اين کلاس با حدود 11
درصد افزايش از حدود  15درصد به حدود  71درصد
رسيده است .علاوه بر اين ،کلاس  Pwنيز در روش SVM
داراي  51درصد دقت است در صورتي که با استفاده از
اطلاعات مکاني در روش پيشنهادي ،دقت آن به  11درصد
رسيده که افزايش  13درصدي را نشان ميدهد .در
مجموع روش پيشنهادي بيشترين اثر را بر روي کلاسهاي
گونههاي جنگلي داشته است بطوريکه در معيار FAA
حاصل از اين روش نسبت به روشهاي ويشارت ،ويشارت-
مارکوف و  SVMبه ترتيب حدود  22 ،27و  8درصد
بهبود مشاهده شده است.
با توجه به پوششهاي موجود در منطقه مورد مطالعه،
دو نوع پراکنش وجود دارد .نوع اول پراکنش حجمي است
که گونههاي جنگلي داراي اين نوع پراکنش ميباشند .نوع
دوم نيز پراکنش سطحي (آيينه گونه) است که پراکنش

جدول  -3ماتريس ابهام براي دادههاي تست حاصل از طبقهبندي به روش
کلاس درست
Or
Po
Pr
Pw
Gv
Wa

کلاس طبقهبندي شده

دقت کلاسي ()%

Or

Po

Pr

Pw

Gv

Wa

757
171
143
122
42
2

183
433
37
38
11
48

121
1
213

87
2
11
272
2
2

4
25
23
2
1515
15

2
2
2
2
11
121

17

121
2

15/21
17/45
51/81
51/12
83/33
12/81

جدول  -4ماتريس ابهام براي دادههاي تست حاصل از طبقهبندي به روش
کلاس درست
Or
Po
Pr
Pw
Gv
Wa

SVM

کلاس طبقهبندي شده

SWM

دقت کلاسي ()%

Or

Po

Pr

Pw

Gv

Wa

881
151
137
72
11
2

18
452
21
11
51
2

112
2
311
53
111
2

11
2
55
333
2
2

2
33
25
2
1184
53

2
2
2
2
2
131

75/15
72/21
51/41
11/81
81/17
12/31
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کلاس آب بدين صورت ميباشد .اين مساله باعث ميشود
که کلاس آب در روش ويشارت که بر اساس نوع پراکنش
عمل ميکند داراي دقت  122درصد باشد .کلاس ديگر
موجود در منطقه کلاس پوشش گياهي است که پراکنش
آن نه کاملا حجمي است مانند کلاس گونههاي جنگلي و
نه سطحي مانند کلاس آب .در واقع ميتوان گفت که
پراکنش اين کلاس در قسمتهايي سطحي بوده و در
قسمتهايي به صورت حجمي ميباشد البته با شدت کمتر
نسبت به گونههاي جنگلي .به عبارت ديگر ،پراکنش اين
کلاس در قسمتهايي با گونههاي جنگلي و در قسمت-
هايي ديگر با کلاس آب مشابهت دارد .به همين دليل و
همانطور که در جدول  3و جدول  4مشاهده ميشود،
نمونههاي آزمايشي از اين کلاس هم در کلاس آب و هم در
کلاسهاي گونههاي جنگلي قرار گرفته است .معيار FAA
همانطور که بيان شد برابرست با ميانگين دقت گونههاي
جنگلي و از آنجايي که تنها اين کلاسها هستند که داراي
پراکنش حجمي خالص ميباشند ،ميتوان گفت که اين
معيار بيانگر دقت کلاسهاي داراي پراکنش حجمي مي-
باشد و بنابراين بيشترين افزايش دقت در روش پيشنهادي
نيز مربوط به اين نوع پراکنش ميباشد.

ارائه يک روش جديد براي طبقهبندي تصاوير پلاريمتري رادار با روزنه مجازي ...

طبق جدول  ،2مدت زمان لازم براي اجراي  SVMو
 SWMبه ترتيب برابر است با  15دقيقه و  5ثانيه و 22
دقيقه و  11ثانيه .روش  SVMدر مقايسه با روش ويشارت
به دليل استفاده از تعداد ويژگي بيشتر و همچنين
محاسبات بيشتر به دليل تبديل فضا با استفاده از تابع
کرنل ،زمان بسيار بيشتري براي اجرا نياز دارد .اين ميزان
افزايش در زمان اجرا در مقايسه با افزايش  1درصدي دقت
طبقهبندي قابل قبول به نظر ميرسد .روش  SWMبه
دليل افزودن اطلاعات مکاني به روش  SVMو انجام
محاسبات مورد نياز براي محاسبه تابع انرژي ثانويه براي
هر پيکسل ،حدود  52درصد زمان بيشتري نسبت به روش
 SVMنياز دارد .در اينجا نيز افزايش زمان در مقابل با
افزايش  7درصدي دقت طبقهبندي قابل قبول ميباشد.

 -6نتيجهگيري
در اين مقاله يک روش نوين طبقهبندي متني به
منظور طبقهبندي تصاوير پلاريمتري رادار با روزنه مجازي
ارائه شد .روش پيشنهادي با تلفيق ماشين بردار پشتيبان
( )SVMو طبقهبنديکننده ويشارت عمل نموده و بنابراين
از مزاياي هر دو نوع روش پارامتريک و غير پارامتريک بهره
ميبرد .در اين روش ،ابتدا تابع انرژي اوليه ميدانهاي
تصادفي مارکوف ( )MRFدر يک همسايگي از هر پيکسل

محاسبه شد .سپس با استفاده از ماتريس کوواريانس داده-
هاي پلاريمتري براي هر پيکسل و در نظر گرفتن توزيع
ويشارت براي آن ،تابع انرژي تفاضلي  MRFمحاسبه و در
طبقهبنديکننده  SVMوارد شد .روش پيشنهادي علاوه
بر اطلاعات پراکنش مختلف توسط  ،SVMاز اطلاعات
همسايگي نيز بهره ميبرد و اين باعث کاهش نويز نمک
فلفلي در نتيجه طبقهبندي ميگردد .از الگوريتم ژنتيک در
تعيين ويژگيهاي مناسب استخراج شده از دو تصوير و
تعيين پارامترهاي کرنل  SVMاستفاده شد .در نهايت نيز
مقايسه نتايج بدست آمده از روش پيشنهادي با نتايج
تعدادي از روشهاي پايه ،کارايي اين روش را اثبات نمود.
طبقهبندي به اين روش نسبت به روشهاي ويشارت،
ويشارت-مارکوف و  ،SVMبه ترتيب باعث  11 ،11و 7
درصد افزايش در دقت طبقهبندي شد.
در اين تحقيق به دليل محدوديتهاي موجود در
سنجندههاي پلاريمتري راداري ،از تصاوير باند  Cاستفاده
شد .استفاده از اين باند باعث ميشود که دقت طبقهبندي
گونههاي جنگلي از يک حد مشخص بيشتر نشود .بنابراين
پيشنهاد ميشود در تحقيقات آتي از تصاوير باند  Pو  Lدر
طبقهبندي با استفاده از روش پيشنهادي با توجه به نفوذ
بيشتر آن به درون درختان جنگل استفاده شود.
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