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چکیده
مبحث شناسايي تغییرات از تصاوير سنجشازدوري با توجه به لزوم کاربرد آن در حیطههاي مختلف ازجمله مديريت شهري و
غ یرشهري و پايش رشد نواحي از اهمیت بااليي در بین پژوهشگران اين عرصه برخوردار است .روشها و تکنیکهاي متفاوتي بهمنظور
آشکارسازي تغییرات ارائهشده است .يکي از دستهبنديهاي رايج درزمینهي تکنیکهاي شناسايي تغییرات ،تقسیمبندي به دو روش
نظارتشده و نظارتنشده ميباشد .روشهاي نظارتنشده بر اساس اطالعات تصويري بوده و از کمترين اطالعات جانبي براي تصمیمگیري
در مورد پیکسلها استفاده ميکنند .در اين مقاله روش شناسايي تغییرات خودکار جديدي از تصاوير سنجشازدوري بر اساس الگوريتم
خوشهبندي  K-Meansبهبوديافته با الگوريتم بهینهسازي ازدحام ذرات پیشنهادشده است .هدف از روش ارائهشده استخراج خودکار مناطق
تغییرات میان دو تصوير سنجشازدوري دو زمانه ميباشد .با توجه به اينکه در اغلب مناطق طیف وسیعي از تغییرات وجود دارد ،روش
ارائهشده قادر به شناسايي تغییرات محلي و درعینحال حفظ اطالعات کلي تصوير خواهد بود .روش پیشنهادي بر روي دو پايگاه داده از
مناطق آالسکا و درياچه ارومیه پیادهسازي شده و افزايش دقت شناسايي تغییرات  8تا  63درصدي را نسبت به روشهاي ،K-Means،Otsu

 K-Medoidsو  FCMنشان ميدهد.
واژگان کلیدی :شناسايي تغییرات نظارتنشده ،خوشهبندي  ،PSO-K-Meansشناسايي تغییرات محلي

* نويسنده رابط
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شناسایی تغییرات محلی و سراسری در تصاویر اپتیک با استفاده از خوشه

 -1مقدمه
با توسعه مناطق شهري و غیرشهري و پیشرفت
تکنولوژي مناطق سطح زمین دستخوش تغییرات شده و
درنتیجه ديدهباني 6و آنالیز تغییرات از اهمیت زيادي
برخوردار است [ .]6نوع تغییرات به دو دوره زماني
کوتاهمدت و بلندمدت تقسیم ميشود .پديدههاي
ايجادکننده تغییرات بازمان کوتاهتر همانند تغییرات
پوشش برفي و يا سیالبها يا زلزله ميباشد و پديدههاي
ايجادکننده تغییرات با دوره زماني باالتر همانند توسعه
مناطق شهري يا بیابانزايي ميباشد[ .]2تصاوير ماهوارهاي
اطالعات ضروري را بهمنظور مطالعات محیطي و پايش
منابع زمیني محیا ميکنند[ .]4 ,3اين تصاوير به علت
ويژگيهاي منحصربهفردشان همچون فرمت رقومي ،اخذ
اطالعات در فرکانسهاي زماني باال و قابلیت دسترسي به
سنجندههايي باقدرت تفکیکهاي مکاني و طیفي متفاوت
نقش پررنگي در شناسايي تغییرات دارند[ .]5شناسايي
تغییرات از تصاوير ماهوارهاي در کشاورزي ،ارزيابي سطح
کشت ،جنگلزدايي ،رشد شهري و نگاشت پوشش زمیني
در مقیاس بزرگ و متوسط مورداستفاده قرار ميگیرد[.]1
روشهاي مختلفي بهمنظور شناسايي تغییرات ارائهشده
است که ازجمله آنها ميتوان روشهاي مقايسهاي مستقیم،
روشهاي مبتني بر طبقهبندي روشهاي يادگیري ماشین،
روشهاي تلفیقي و روشهاي خوشهبندي را نام برد[ .]3-1از
اين میان روشهاي خوشهبندي به علت قابلیتهايي همچون
عدم نیاز به اطالعات و دادههاي کمي درباره منطقه ،سادگي
محاسبات و مفاهیم و کمترين نیاز به عامل خبره مورد
استقبال بسیاري از محققین درزمینهي شناسايي تغییرات
قرارگرفته است [.]61در ادامه به بررسي برخي از روشهاي
شناسايي تغییرات مبتني بر خوشهبندي پرداختهشده است
.در مقاله ارائهشده توسط  Tangو همکاران ،روش شناسايي
تغییرات از تصاوير سنجشازدوري چند زمانه بر اساس روشي
تلفیقي مبتني بر موجک و خوشهبندي K-Means
پیشنهادشده است.درروش پیشنهادي ،نتايج اپراتور اختالف
گیري ساده و اپراتور نسبت لگاريتمي 2بر اساس موجک با
يکديگر تلفیقشده است .تصوير جزئیات حاصل از تصوير
1 Monitoring
2 Log-ratio
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نسبت لگاريتمي 3تبديل يافته ،به تصوير اختالف تبديلشده،
اضافهشده و تصوير تلفیقي ايجاد ميشود .در مرحلهي بعد
تبديل معکوس بر روي تصوير اختالف همراه با جزئیات ،
انجامشده و در مرحله آخر خوشهبندي  K-Meansبا در نظر
گرفتن اطالعات همسايگي در پنجرهاي با ابعاد  3 × 3حول
هر پیکسل و در دو خوشه تغییرات و عدم تغییرات اعمالشده
است[ .]66در مقاله ديگري که توسط Zhangو همکاران
پیشنهادشده است ،روش شناسايي تغییرات ديگري مبتني بر
تصوير اختالف و بدون در نظر گرفتن فرضیات اولیه ارائه
گرديد .در اين روش ،از روش شیفت میانگین4بهمنظور
کاهش نويز و کاهش تغییرات جعلي در تصوير اختالف
استفادهشده است .مرحله بعد تجزيه چند مقیاس 5تصوير
ميباشد که بدين منظور از روش تبديل موجک ايستا
استفادهشده است ،بعد از  2سطح تجزيه ،بردار ويژگي براي
هر پیکسل با در نظر گرفتن اطالعات بافتي در پنجرههايي با
ابعاد 3 × 3استخراجشده است .بردارهاي ويژگي ايجادشده
براي هر پیکسل با استفاده از روش خوشهبندي  K-Meansبه
بیش از  2خوشه کالسهبندي شده تا اثرات نويز اسپکل را از
مناطق تغییرات مجزا نمايد.پس از خوشهبندي ،رشد نواحي1
با  8همسايگي مکاني بهمنظور تولید نقشه تغییرات نهايي
استفادهشده است [.]62در مقاله ارائهشده توسط  Celikروش
شناسايي تغییراتي از تصاوير ماهوارهاي چند زمانه با استفاده
از آنالیز مؤلفه اصلي و خوشهبندي  K-meansارائهشده
است.درروش پیشنهادي تصوير اختالف به بلوکهاي بدون
همپوشاني با ابعاد  ℎ × ℎتقسیمبندي شده و بردارهاي ويژه
با استفاده از آنالیز مؤلفه اصلي براي پیکسلهاي واقع در هر
بلوک استخراجشده است .شناسايي تغییرات بهوسیله
قسمتبندي فضاي بردار ويژگي با استفاده از روش
خوشهبندي  K-Meansبا دو خوشه انجامشده است[.]63در
مقاله ارائهشده توسط  Raychaudhuriو همکاران ،روش
شناسايي تغییرات از تصاوير سنجشازدوري بر اساس
الگوريتم ژنتیک نخبهگرا (ورژن بهبوديافتهاي از الگوريتم
ژنتیک ساده) به همراه تکنیک خوشهبندي K-Means
پیشنهادشده است .درروش پیشنهادي تصوير اختالف مطلق
ايجادشده و هر پیکسل با  8همسايگي مجاورش تحت عنوان
3 Log-ratio
4 Mean_shift
5 Multi-scale decomposition
6 Region-growing

تصوير زمان اول

تصحیحات هندسي

قابل قبول

ايجاد تصوير اختالف

استخراج اطالعات مکاني

گام دوم  :ايجاد تصوير اختالف و
استخراج ويژگي

ارزيابي تصحیحات هندسي

خیر

گام اول  :پیش پردازش

تصحیحات راديومتريکي

نقا
ارزيابي

اس

تصوير زمان دوم

مدل مفهومي روش پیشنهادي بهمنظور شناسايي
تغییرات در شکل 6نمايش دادهشده است .روش
پیشنهادي در  5گام کلي طراحيشده است .در گام اول
پیشپردازشهاي الزم بر روي تصاوير دو زمانه موردبحث
قرارگرفته ،در گام دوم به ايجاد تصوير اختالف از تصاوير
پردازششده و استخراج اطالعات مکاني پیکسلها تحت
عنوان استخراج ويژگي پرداختهشده و در گام سوم به
نحوهي بلوکبندي تصوير خروجي گام دوم پرداختهشده
است .درگام چهارم بهتفصیل راجع به عملکرد روش PSO-
 K-Meansپیشنهادي که تلفیقي از توابع هزينه محلي و
کلي ميباشد و همچنین به روند تولید نقشه تغییرات
خروجي پرداختهشده است .نهايت ًا در گام پنجم نیز ارزيابي
دقت روش پیشنهادي موردبررسي قرارگرفته شده است.

گام سوم:
بلوک بندي
تصوير

بلوک بندي تصوير

 PSO-K-meansپیشنهادي
گام
چهارم:خوشه
بندي و تولید
نقشه تغییرات
نهايي

تولید نقشه تغییرات

ارزيابي دقت

گام پنجم:
ارزيابي دقت

آنالیز حساسیت

ارزيابي دقت با استفاده از داده
هاي آزمايشي

ارزيابي دقت در مقايسه با ديگر
روش هاي شناسايي تغییرات

شکل -6مدل مفهومي روش پیشنهادي بهمنظور شناسايي تغییرات

77

نشريه علمي -پژوهشي علوم و فنون نقشه برداري ،دوره هفتم ،شماره  ،3بهمن ماه 6331

الگوهايي ذخیرهشده و دو الگوي تصادفي از میان الگوهاي
موجود با استفاده از الگوريتم ژنتیک انتخابشده و بر اساس
فاصله اقلیدسي میان دو الگوي تصادفي انتخابشده و
الگوهاي متعلق به هر پیکسل خوشه مناسب براي هر
پیکسل مشخص ميگردد[.]65
هدف از اين مقاله ارائه روش شناسايي تغییرات
نظارتنشدهي جديدي بر مبناي خوشهبندي  K-Meansو با
در نظر گرفتن اطالعات مکاني تصوير و با تکیهبر الگوريتم
فرا ابتکاري بهینهسازي ازدحام ذرات ميباشد ،ضرورت ارائه
روش پیشنهادي ارائه الگوريتمي است که قادر باشد عالوه
بر شناسايي تغییرات بهصورت محلي ،اطالعات کلي تصوير
را نیز حفظ نمايد .استفاده از اطالعات مکاني تصوير
بهمنظور بهبود قدرت روش خوشهبندي و استفاده از ترکیب
اطالعات باندي بهمنظور بهرهگیري از ويژگيهاي باندهاي
مختلف از ديگر ضروريات ارائه روش پیشنهادي ميباشد.

 -2مواد و روشها

 -2-2پیشپردازشها
پیشپردازشها شامل تصحیحات راديومتريکي و
هندسي ميباشد .تصحیحات راديومتريکي بهمنظور جبران
ناهماهنگي ايجادشده میان تغییرات شدت 6صورت
مي پذيرد .تغییرات شدت ناشي از عوامل مختلف همچون
نیرو يا موقعیت منابع روشنايي ،مقادير ايجادشده از
انعکاس طیفي ،فصلهاي مختلف تصويربرداري ،برف و
باران ميباشد .تصحیح هندسي نیز بهمنظور جلوگیري از
ايجاد نتايج جعلي در شناسايي تغییرات انجام ميشود و
هدف از آن قرار دادن تصاوير موردبررسي بهمنظور
شناسايي تغییرات در يک سیستم مختصات ميباشد.
 -1-2-2تصحیحات رادیومتریکی
سیگنالهاي تابش الکترومغناطیسي که بهوسیله
ماهوارهها جمعآوريشدهاند ،به علت عواملي همچون
پراکنش و جذب با گازها و آئروسلها موجود در محل
عبورشان از اتمسفر (مسیر میان زمین و سنجنده)،
دستخوش تغییراتي ميشوند .در بسیاري از کاربردها
شامل طبقهبندي و شناسايي تغییرات درصورتيکه داده
آموزشي موجود باشد و دادهها در يک مقیاس نسبي مشابه
طبقهبندي شوند تصحیح اتمسفري ضرورتي ندارد .در غیر
اين صورت بهمنظور قرار دادن دادههاي چند زمانه در يک
مقیاس راديومتريکي يکسان ،تصحیحات راديومتريکي
الزامي است .يکي از روشهاي رايج بهمنظور تصحیح
راديومتريکي ،اختالف گیري تصوير ميباشد .تصحیح
راديومتريکي همراه با اختالف گیري تصوير در رابطه ()6
ارائهشده است[.]61 ,61
()6

])𝐷′ 𝑖𝑗𝑘 = [𝐷𝑁𝑖𝑗𝑘 (1) − 𝐴𝑘 (1
])− [𝐷𝑁𝑖𝑗𝑘 (2) − 𝐴𝑘 (2

که در اين رابطه  𝐷′ ijkتصوير اختالف تصحیح شده
 DNijk ،درجه خاکستري هر پیکسل در هر باند و Ak
تأثیرات اتمسفري جمع شونده براي هر باند و زمان يک و
دو ميباشند k .نیز بیانگر شماره باند ميباشد .در اين
مطالعه تصاوير بهصورت مجزا با استفاده از اطالعات فايل
کالیبراسیون تصاوير (با استفاده از اصول مطرح در رابطه )6
1 intensity
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و با استفاده از نرمافزار  ،Envi4.5کالیبره شده و سپس با
روش انطباق هیستوگرام 2درجات خاکستري از نظر
راديومتريکي تصحیحشدهاند.
 -2-2-2هم مرجع سازی (انطباق) تصاویر
فرآيند منطبق نمودن دو تصوير يا چند تصوير ،تحت
عنوان تصاوير مرجع و موردبررسي که در منظرهاي يکسان
قرار دارند ،اما به علت عواملي همچون :اخذ تصوير در
زمانهاي متفاوت ،از نقا ديد متفاوت و بهوسیله
سنسورهاي متفاوت ،باهم متفاوت ميباشند را انطباق
ميگويند .ازنظر هندسي ،همتراز نمودن تصاوير را انطباق
(متناظر سازي) ميگويند .بسیاري از روشهاي منطبق
سازي تصاوير از  4گام کلي زير تشکیلشده است:
 -6شناسايي عوارض (آشکارسازي عوارض) -2 ،تناظر يابي
عوارض -3 ،تخمین مدل تبديل -4 ،نمونهبرداري تصوير و
تبديالت[ .]68در اين مطالعه با استفاده از تعدادي نقطه
چک تصاوير نسبت به هم موردبررسي قرارگرفته شد و با
تعداد  38نقطه کنترل براي منطقه آالسکا  RMSEمعادل
 1/25متر و با تعداد  22نقطه کنترل براي منطقه ارومیه
 RMSEمعادل با  1/32متر حاصل شد درنتیجه از مرحله
تناظريابي صرفنظر شده است.

 -3-2ایجاد تصویر اختالف و استخراج ویژگی
فرض کنید دو تصوير

}𝑄 ≤ 𝑗 ≤ 𝑋1 = {𝑥1 (𝑖, 𝑗)|1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑃, 1

و }𝑄 ≤ 𝑗 ≤  𝑋2 = {𝑥2 (𝑖, 𝑗)|1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑃, 1با ابعاد 𝑄 × 𝑃 باشند که
از مناطق با موقعیت جغرافیايي يکسان و در دو بازه زماني
مختلف اخذشده باشند .تصوير اختالف ساده( 𝐼𝐷 ) که از تفاضل
مقادير خاکستري پیکسلهاي نظیر دو تصوير هم مرجع شده
حاصل ميشود مطابق با رابطه ( )2محاسبه ميشود:
()2

|)𝑗 𝐷𝐼(𝑖, 𝑗) = |𝑥1 (𝑖, 𝑗) − 𝑥2 (𝑖,

در مرحله بعد هر پیکسل تصوير اختالف (متناظر با
يک باند تصويري) و هشت همسايگي احاطهشده توسط هر
پیکسل تحت عنوان ماتريس ويژگي ذخیره ميشوند .در
اين صورت براي تصوير اختالف با ابعاد 𝑄 × 𝑃 ماتريسي
با ابعاد  (𝑃 × 𝑄) × 9خواهیم داشت .نمايش گرافیکي
اطالعات همسايگي در شکل  2آورده شده است.
2 Histogram matching

اس

I+1,J

I,J

I-1,J

I+1,J+1

I,J+1

I-1,J+1

شکل -2نمايش اطالعات همسايگي هر پیکسل

 -4-2بلوکبندی تصویر
پس از ايجاد ماتريس ويژگي بیانشده در مرحله (-2
 ،)3تصوير متناظر با ماتريس ويژگي مذکور به بلوکهايي
با ابعاد 𝑛 × 𝑚 شکسته شده بهطوريکه هیچيک از اين
بلوکها با يکديگر همپوشاني نداشته باشند و تمام تصوير
را نیز پوشش دهند ،بهبیانديگر  mو  nبه ترتیب
مقسومعلیههايي از  Pو  Qباشند .نمونهاي از بلوکبندي
تصوير در شکل  3نمايش دادهشده است.

شکل -3نمونهاي از تصوير بلوکبندي شده از منطقه آالسکا در  4و
 61بلوک

 -5-2روش  PSO-K-Meansپیشنننننننهادی و
تولید نقشه تغییرات
پس از ايجاد تصوير بلوکبندي شدهاي که هر پیکسل
آن دربرگیرنده اطالعات مکاني پیکسلهاي مجاورش
ميباشد ،هدف تولید نقشه تغییرات باينري متناظر با
تصوير اختالف ميباشد .تولید نقشه تغییرات باينري در
اين مرحله بهصورت مسئله خوشهبندي فضاي ويژگي در
دو کالس تغییرات و عدم تغییرات با استفاده از روش
خوشهبندي  K-Meansدر نظر گرفته ميشود .در تمامي
بلوکهاي ايجادشده با ابعاد 𝑛 × 𝑚 دو بردار ويژگي تحت
عنوان بردارهاي مرکز خوشه تغییرات و عدم تغییرات
انتخابشده و فاصله بردارهاي ويژگي متناظر با
پیکسلهاي واقع در هر بلوک تا بردارهاي مرکز خوشهها

()3

| 𝑑mni = √∑ ||Umnj − Vmni

پس از محاسبه فاصله اقلیدسي در هر بلوک،
پیکسلهاي متناظر در هر بلوک ميبايست
شوند .زماني که تغییرات بین دو تصوير در منطقهاي
مشخص وجود داشته باشد ،انتظار ميرود مقدار
پیکسلهاي متناظر با تغییرات در تصوير اختالف مقادير
بیشتري را نسبت به پیکسلهاي عدم تغییرات نشان
دهند .با استفاده از استراتژي مطرحشده ،چنانچه پیکسل
میاني متناظر با بردار مرکز خوشهاي از پیکسل میاني
متناظر با مرکز خوشه ديگر کوچکتر باشد بهعنوان مرکز
خوشه عدم تغییرات و در غیر اين صورت بهعنوان مرکز
خوشه تغییرات در نظر گرفته ميشود .درصورتيکه خوشه
تغییرات را با  6و خوشه عدم تغییرات را با  2نشان دهیم،
نشانهگذاري پیکسلهاي واقع در هر بلوک مطابق با رابطه
( )4صورت ميپذيرد.

نشانهگذاري6

()4

𝑖𝑓 𝑑𝑚𝑛2 < 𝑑𝑚𝑛1
𝑒𝑠𝑖𝑤𝑟𝑒𝑜𝑡ℎ

0
1

{ = 𝑛𝑚𝑀𝐶

در مرحله بعد از مقادير درجات خاکستري تصوير
اختالف اولیه که متناظر با پیکسلهاي تغییرات و عدم
تغییرات ايجادشده در ماسک باينري معادله ( )4ميباشند،
میانگینگیري شده و دو مرکز خوشه کلي براي تصوير
موردمحاسبه قرار ميگیرد .چنانچه  𝑁1و  𝑁2به ترتیب
نشاندهندهي تعداد پیکسلهاي تغییرات و عدم تغییرات،
1 Labeling
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I+1,J-1

I,J-1

I-1,J-1

به روش اقلیدسي محاسبه ميگردد .چنانچه بردارهاي
متناظر با مراکز خوشه بهصورت
}  𝑉𝑚𝑛𝑖 = {𝑣𝑖1, 𝑣𝑖2, 𝑣𝑖3 , 𝑣𝑖4, 𝑣𝑖5 , 𝑣𝑖6 , 𝑣𝑖7, 𝑣𝑖8 𝑣𝑖9نمايش
داده شود و } 𝑖 = {1,2به ترتیب نشاندهنده بردار مرکزي
خوشه تغییرات و عدم تغییرات و  n،mنیز مبین شمارنده-
هاي هر بلوک باشند و پیکسلهاي واقع در هر بلوک نیز با
}  𝑈𝑚𝑛𝑗 = {𝑢𝑗1 , 𝑢𝑗2 , 𝑢𝑗3 , 𝑢𝑖4 , 𝑢𝑗5 , 𝑢𝑗6 , 𝑢𝑗7 , 𝑢𝑗8 , 𝑢𝑗9به
ازاي ]𝑛 × 𝑚  ( 𝑗 = [1:کلیهي پیکسلهاي واقع در هر
بلوک ) نشان داده شوند ،فاصله اقلیدسي میان بردارهاي
متناظر با مراکز خوشهها در هر بلوک تا بردارهاي متناظر با
پیکسلهاي واقع در همان بلوک مطابق با رابطه ()3
محاسبه مي شود.

 DM1و  DM2نیز مقادير تصوير اختالف متناظر با
پیکسلهاي تغییرات و عدم تغییرات در ماسک باينري
ايجادشده در معادله ( )4باشند ،میانگین پیکسلهاي
تغییرات و عدم تغییرات طبق روابط ( )5و ()1
موردمحاسبه قرار ميگیرد.
()5

)𝑏 𝐷𝑀1(𝑎,

1
) ( = 𝑒𝑔𝑛𝑎𝑀𝐸𝐴𝑁_𝑐ℎ
𝑁1
∗
∑
𝑒𝑔𝑛𝑎(𝑎,𝑏)∈𝑐ℎ

𝑒𝑔𝑛𝑎𝑀𝐸𝐴𝑁_𝑢𝑛𝑐ℎ

()1
)𝑏 𝐷𝑀2(𝑎,

1
) (=
𝑁2
∗
∑
𝑒𝑔𝑛𝑎(𝑎,𝑏)∈𝑢𝑛𝑐ℎ

سپس فاصله تمامي پیکسلهاي تصوير اختالف اولیه تا
مراکز خوشه کلي بر اساس فاصله اقلیدسي محاسبه
ميگردد .چنانچه پیکسلهاي واقع در تصوير اختالف
بهصورت }𝑄 × 𝑃  𝐾𝑗 , {𝑗 = 1:نشان داده شود و  Sمبین
میانگین تغییرات و عدم تغییرات حاصلشده در روابط ()5
و ( )1باشد ،فاصله اقلیدسي  𝐷Tمطابق با رابطه ()1
محاسبه ميگردد.
()1

|)𝑆 – 𝑗𝐾 |∑√ = 𝐷T

هدف اصلي پیدا کردن بردارهاي متناظر با مراکز
خوشه تغییرات و عدم تغییرات در هر بلوک ميباشد که
قادر باشند بهطور همزمان مجموع فواصل اقلیدسي واقع
در هر بلوک و فواصل اقلیدسي حاصل از کل تصوير ( )8را
مي نیمم نمايد.
()8

𝑇𝐷min ∑ 𝑑𝑚𝑛 +

درصورتيکه تصويري با ابعاد  400 × 400داشته باشیم
و بخواهیم روش پیشنهادي را با  4بلوک تصويري و درمجموع
 8مرکز خوشه موردبررسي قرار دهیم ،در هر بلوک
 (200×200حالت را که معادل با 7998 × 104
ميبايست)
2
حالت ميباشد را مورد آزمايش قرار دهیم که مستلزم هزينه
محاسباتي باال و عمالً ناممکن ميباشد .يافتن جواب مطلوب
براي مسئله مذکور معادل با حل مسئله بهینهسازي خواهد
بود .بدين منظور از الگوريتم بهینهسازي ازدحام ذرات
استفادهشده است .الگوريتم بهینهسازي ازدحام ذرات،
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الگوريتمي جمعیت مبناست که اولین بار براي مینیمم سازي
مسائل غیر مقید پیشنهاد گرديد .در سیستم بهینهسازي
ازدحام ذرات چندين راهحل بهصورت همزمان وجود دارند و
با يکديگر همکاري ميکنند[ .]63اين روش با جمعیتي از
راهحلهاي اولیه آمادهسازي شده و در هر راهحل بالقوه نیز
سرعتي تصادفي معین ميشود.،هر راهحل بالقوه ذرهاي نامیده
ميشود که در فضاي مسئله حرکت ميکند[ .]21ذرات
موردبحث در اين مسئله همان بردارهاي متناظر با مراکز
خوشه تغییرات و عدم تغییرات در تمامي بلوکها ميباشند.
ذرات در فضاي جستوجوي چندبعدي بهوسیله رديابي
حرکت ذراتي با بهترين فیت شدگي(بهترين هزينه) پرواز
ميکنند[ .]26تابع هزينه موردبحث که بهترين فیت شدگي
بر اساس آن معین ميگردد ،تابع معادله ( )8ميباشد .در اين
الگوريتم هر ذره با معادالت سرعت و موقعیت در فضاي
جستوجو حرکت ميکند.که در رابطه ()3و( )61نشان
دادهشده است.
()3

()61

𝑉ij (t+1) = Wij t × Vij t + C1
) × rand1(Pbest t − Xij t
+ C2
) × rand2(gbest t − Xij t
)𝑋𝑖𝑗 (𝑡+1) = 𝑋𝑖𝑗 (𝑡) + 𝑉ij (t+1

در رابطه ( Vij t )3سرعت ذره  iام در بعد  jام در زمان
ميباشد و  Wij tنشاندهندهي وزن اينرسي و کنترلکننده
میزان تأثیر پارامترهاي زمان قبل (مسیر حرکت قبلي) بر
روي زمان جديد ميباشد 𝑋𝑖𝑗 (𝑡) .موقعیت ذرهPbest t ،
بهترين موقعیت خود ذره از ابتدا تا رسیدن به موقعیت
فعلي و  gbttبهترين موقعیت کسبشده توسط تمامي
ذرات شرکتکننده را نشان ميدهد rand1 .و  rand2نیز
مقاديري تصادفي با توزيع يکنواخت بین صفر و يک و
پارامترهاي  c1و c2پارامترهايي ثابت ميباشند .در رابطه
( )61نحوه بهروزرساني موقعیت در زمان  t+1نمايش
دادهشده است[ .]23 ,22ذراتي با مینیمم هزينه ماتريس
باينري مطلوب را که معادل با نقشه تغییرات نهايي است
ايجاد ميکنند.
t

 -6-2معیارهای ارزیابی نتایج
ارزيابي دقت يکي از مهمترين بخشهاي فرآيند
طبقهبندي و شناسايي تغییرات محسوب ميشود که

تصوير خروجي

پیکسلهاي
عدم
تغییرات

پیکسلهاي
تغییرات

TF

TT

پیکسلهاي تغییرات

FF

FT

پیکسلهاي عدم تغییرات

تصوير تست

اس

جدول -6نمونهاي از يک ماتريس ابهام

()62

TT
N

()63

= CH. A

()64

FF
M

()65

TT + FF
M+N

= UNCH. A
= OA

 -3خروجیها و تحلیل نتایج
در اين بخش به نتايج حاصل از پیادهسازي روشهاي
پیشنهادي پرداختهشده است .در ابتدا به معرفي مناطق
موردمطالعه پرداختهشده است و سپس به بررسيهاي
انجامشده درزمینه تکنیک پیشنهادي پرداختهشده است.
روش پیشنهادي با استفاده از نرمافزار MATLAB
انجامشده است .پیشپردازشهاي اولیه در نرمافزار ENVI
انجامشده است.

 -1-3دادهها و منطقه موردمطالعه
بهمنظور ارزيابي عملکرد روش پیشنهادي دو مجموعه
داده حقیقي از مناطق آالسکا و درياچه ارومیه مورد
مالحظه قرارگرفته شده است .مشخصات مناطق موردنظر
در جدول  2ارائهشده است .هر دو منطقه با ابعاد تصويري
 400 × 400ميباشند .داده تست منطقه آالسکا متشکل
از  615214پیکسل نمايشدهنده عدم تغییرات و 35513
داده تست نشاندهنده پیکسلهاي تغییرات ميباشد.
تصوير تست منطقه ارومیه نیز متشکل از 625183
پیکسل ميباشد که  31136پیکسل نماينده عدم تغییرات
و  21332پیکسل نماينده تغییرات ميباشد.

پارامترهاي  M,Nبه ترتیب تعداد کل دادههاي تست
تغییرات و عدم تغییرات باشد .پارامترهاي ارزيابي دقت
مطابق با فرمولهاي زير ارائه ميگردد:
()66

TF
N

= 𝐴𝐹

)1 Missed alarm(MA
)2 False alarm(FA
)3 Overall accuracy(OA
)4 Change accuracy(CH.A
)5 unchanged accuracy(UNCH.A
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روشهاي مختلفي بهمنظور محاسبات و تفاسیر آن
ارائهشده است [ .]24در برخي از تحقیقات بهمنظور
بررسي میزان تغییرات الگوريتم پیشنهادي نسبت به تغییر
پارامترهاي ذات خود الگوريتم ،تحلیل حساسیت انجامشده
است[ .]25در اين تحقیق از معیار آالرم هاي
ازدسترفته،6تعداد پیکسلهاي تغییراتي که بهاشتباه
بهعنوان عدم تغییرات شناساييشدهاند ،آالرمهاي
اشتباه،2تعداد پیکسلهاي عدم تغییراتي که بهاشتباه
بهعنوان تغییرات شناساييشدهاند  ،دقت کلي ،3تعداد کل
پیکسلهايي که بهدرستي در کالس خود شناسايي
شدهاند ،دقت تغییرات ،4تعداد پیکسلهاي تغییراتي که
بهدرستي شناختهشدهاند و دقت عدم تغییرات ،5تعداد
پیکسلهاي عدم تغییراتي که بهدرستي شناخته شدهاند،
بهمنظور ارزيابي روش پیشنهادي استفادهشده است.تحلیل
حساسیت نیز بر روي پارامترهاي ورودي الگوريتم صورت
پذيرفتهشده است .بهمنظور بررسي میزان قدرت و
استحکام الگوريتم پیشنهادي با الگوريتمهاي K-Means
ساده K-Medoids ،ساده ،روش خوشهبندي فازي Fuzzy
 ، C-meansروش حد آستانه گذاري  Otsuمورد مقايسه
قرارگرفته شده است .نمونهاي از يک ماتريس ابهام در
جدول  6نمايش دادهشده است.

FT
= MA
M

جدول -2مشخصات مناطق موردمطالعه درروش پیشنهادي
منطقه
موردمطالعه

ابعاد پیکسل
(متر)

سنجده

سیستم تصوير

آالسکا

31

Landsat

N5UTM,Zone

درياچه
ارومیه

31

Landsat

N38UTM,Zone

 -2-3تحلیل نتایج
بهمنظور بررسي ضرورت روش پیشنهادي 3،آزمايش
مختلف بهمنظور تهیه نقشه تغییرات طراحي گرديد .در
آزمايش اول ،تصوير ويژگي ايجادشده در قسمت  3-2به 4
بلوک شکسته شده و براي هر بلوک دو بردار ويژگي بهینه
بهصورت مجزا تحت عنوان مراکز خوشه تغییرات و عدم
تغییرات با استفاده از الگوريتم بهینهسازي ذرات و با تابع هزينه
ارائهشده در معادله ( )3تولیدشده و نقشه تغییرات نهايي با در
کنار هم قرار دادن نقشه تغییرات هر بلوک در کنار يکديگر
ايجادشده است .در آزمايش دوم نیز تصوير ويژگي به  4بلوک

مختصات جغرافیايي
برحسب درجه

مختصات جغرافیايي
برحسب متر

زمان
تصويربرداري

تعداد
باندها

W1/14’1’653

435165
1842315

6385/3/21
2115/4/63

1

534135
4684185

2111/8/31
2166/8/63

1

N3/41’ 46’11
E42/33 ‘ 23’ 45
N62/5’ 48’ 31

شکسته شده و بردار مراکز خوشه تغییرات و عدم تغییرات
بهصورت همزمان براي تمامي بلوکها و باهدف مینیمم نمودن
مجموع هزينه تمامي بلوکها حاصلشده است .در آزمايش
سوم نیز ،به بررسي روش پیشنهادي مقاله بر روي تصوير
ويژگي که به  4بلوک شکسته شده پرداختهشده است .سه
آزمايش مذکور بر روي تصوير ويژگي باند  4منطقه آالسکا
پیادهسازي شده است .نتايج نقشههاي خروجي در سه حالت
مذکور در شکل 4نمايش دادهشده است .نتايج ارزيابي دقت نیز
در جدول 3آورده شده است.

(ج)

(الف)
(ب)
شکل -4در تمامي نقشه رنگ سبز تغییرات و رنگ آبي عدم تغییرات را نمايش ميدهد .الف) نقشه تغییرات حاصل از کنار هم قرار دادن خروجي هر بلوک
بهصورت مجزا در باند  4ب ) نقشه تغییرات حاصلشده از کنار هم قرار دادن مجموع هزينه بلوکها با يکديگر درباند ،4ج) نقشه تغییرات حاصل از تابع هزينه
روش پیشنهادي در باند 4
جدول -3مقادير ارزيابي دقت حاصل از سه آزمايش طراحيشده ،بر روي باند  4منطقه آالسکا
آالرم
ازدسترفته

آالرم اشتباه

دقت کلي

دقت
تغییرات

دقت عدم
تغییرات

تکرار

جمعیت

روش

1/15

1/13

33/44

31/11

34/38

6111

21

هر بلوک مجزا (آزمايش اول)

1/11

1/11

32/35

33/13

32/36

6111

21

مجموع هزينهي بلوکها
(آزمايش دوم)

1/11

1/15

34/21

34/54

33/38

6111

21

مجموع هزينه کلي و جزئي
(روش پیشنهادي)

با توجه به نتايج جدول  ،3روش پیشنهادي با جمعیت
و تکراري يکسان در مقايسه با روشهاي ارائهشده در
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آزمايشهاي اول و دوم ،دقت کلي باالتر و درعینحال
کمترين آالرم اشتباه را نشان ميدهد .بدين سبب تابع

اس

هزينه مناسبتري محسوب ميشود .بهبود دقت تغییرات
 6/5و  3/5درصدي در پیکسلهاي تغییرات نسبت به
آزمايش دوم و اول که به ترتیب معادل با شناسايي  534و
 6245پیکسل ميباشد ،نمايانگر کارايي تابع هزينه
ارائهشده درروش پیشنهادي ميباشد .بهمنظور بررسي

جدول -4ارزيابي نتايج حاصل از خروجي نقشه تغییرات منطقه آالسکا و ارومیه براي هر باند بهصورت مجزا و در ترکیب با يکديگر با در نظر گرفتن  4بلوک
منطقه آالسکا

منطقه ارومیه
دقت کلي

دقت تغییرات

دقت عدم تغییرات

دقت کلي

دقت تغییرات

دقت عدم تغییرات

شماره باند

35/38

81/53

31/51

48/11

12/51

3/18

6

36/21

86/23

34/11

33/35

14/82

21/16

2

36/26

83/15

36/12

53/38

33/63

46/61

3

31/81

34/64

31/12

34/21

34/54

33/38

4

85/81

36/32

84/21

31/86

88/51

33/52

5

35/25

83/44

31/81

31/82

81/36

33/14

1

31/31

31/43

33/33

31/86

81/82

33/11

1

33/33

38/41

33/58

31/65

83/11

33/51

تصوير ترکیبي

همانطور که در جدول  4نشان دادهشده ،دقت کلي
حاصل از هر باند در مناطق آالسکا و ارومیه بهصورت مجزا و
با در نظر گرفتن تصوير تست يکسان از دقتهاي متفاوتي
برخوردار است .در منطقه آالسکا باند  4با دقت تغییرات
 34/54و باند  1با دقت عدم تغییرات  33/11باالترين دقت را
فراهم نمودهاند ،در منطقه ارومیه باند  1با دقت 33/33
بیشترين دقت عدم تغییرات را نسبت به ساير باندها فراهم
نموده است .بهمنظور حفظ اطالعات نقشه تغییرات حاصل از
تمامي باندها از روش رأي اکثريت (اختصاص کالس غالب در

خروجي نقشه تغییرات تمامي باندها به يک پیکسل)
استفادهشده است .با ترکیب اطالعات باندهاي متفاوت دقت
کلي نقشه تغییرات ترکیبي در مناطق آالسکا و ارومیه به
باالترين مقدار خود ،به ترتیب به  31/65و  33/33درصد
نسبت به ساير نقشههاي تغییرات حاصلشده بهصورت تک
باند رسیده است .بهمنظور بررسي تأثیر تغییر تعداد بلوکها بر
روي دقت شناسايي تغییرات نقشه تغییرات ترکیبي حاصل از
تمامي باندها بهصورت تک بلوکه 4 ،بلوکه 61 ،بلوکه و 25
بلوکه موردبررسي قرارگرفته شده است.

جدول -5ارزيابي دقت تأثیر تعداد بلوکهاي متفاوت در دو منطقه موردمطالعه

1/114

1/61

31/65

83/11

33/51

5111

21

4

1/164

1/63

35/51

81/15

38/51

61111

21

61

1/12

1/66

34/83

88/48

31/15

61111

21

25

1/115

1/11

31/88

32/25

33/41

5111

21

6

1/114

1/16

33/33

38/41

33/58

5111

21

4

1/118

1/15

38/68

34/14

33/61

61111

21

61

1/16

1/15

31/13

34/11

38/54

61111

21

25

با بررسيهاي صورت پذيرفته بر روي تصاوير اختالف
حاصل از تمامي باندها در منطقه آالسکا بهصورت تک بلوکه4 ،
بلوکه و  61بلوکه  25بلوکه ،با جمعیت اولیه  21و تکرار 5111

منطقه آالسکا

1111

1/21

34/88

13/36

33/33

5111

21

6

منطقه ارومیه

آالرم
ازدسترفته

آالرم اشتباه

دقت کلي

دقت
تغییرات

دقت عدم
تغییرات

تکرار

جمعیت

تعداد
بلوکها

و  6111و با توجه به نتايج جدول  ،5بلوکبندي تصوير
بهصورت  4بلوکه قادر به شناسايي تغییرات باالتري نسبت به
حالت تک بلوکه و  61بلوکه بوده است اين افزايش درصد
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تأثیر ترکیب اطالعات باندي درروش پیشنهادي ،خروجي
هر يک از باندها بهصورت بلوکبندي  4تايي و با تابع
هزينه پیشنهادي براي هر باند بهصورت مجزا و بهصورت
ترکیبي در جدول  4آورده شده است.

را نشان ميدهد .افزايش دقت تغییرات نسبت به حالت تک
بلوکه و  61بلوکه و  25بلوکه به ترتیب  1/26و  3/82و 3/11
درصد ميباشد که به ترتیب معادل با شناسايي  6116و 6141
و  6121پیکسل تغییرات نسبت به حاالت قبل ميباشد.
بهمنظور بررسي مقايسه دقت نسبي خروجي روش پیشنهادي
با خروجي روش  K-Meansساده ،K-Medoids ،روش
 FUZZY-C-Meansو روش حد آستانه گذاري  Otsuمورد
مقايسه قرارگرفته شده .در تمامي حاالت نقشه خروجي حاصل
از بهکارگیري اطالعات  1باند تصويري و در دو خوشه تغییرات
و عدم تغییرات ميباشد.

شناسايي تغییرات نسبت به روش تک بلوکه افزايش 61/41
درصدي و نسبت به روش  61بلوکه افزايش  1/12درصدي و
نسبت به حالت  25بلوکه افزايش  6/23درصدي را نشان
ميدهد .درعینحال تقسیمبندي  4بلوکه  2/21درصد افزايش
تغییرات کلي نسبت به حالت تک بلوکه و  2/13درصد نسبت
به روش  61بلوکه و  2/21درصد نسبت به حالت  25بلوکه را
نشان ميدهد .در منطقه ارومیه نقشه تغییرات ترکیبي حاصل
از  1باند با در نظر گرفتن  4بلوک براي هر يک از باندها و تولید
درمجموع  8مرکز خوشه براي هر باند باالترين دقت تغییرات و
عدم تغییرات و دقت کلي و کمترين آالرم اشتباه و ازدسترفته

الف

ب

ج

و
ه
د
شکل -5در تمامي نقشه رنگ سبز تغییرات و رنگ آبي عدم تغییرات را نمايش ميدهد .منطقه آالسکا الف) نقشه تغییرات روش  K-Medoidsب) نقشه تغییرات
 FCMبا  ،q=2ج) نقشه تغییرات روش  ،Otsuد) نقشه تغییرات روش  ،k-Meansه) خروجي روش پیشنهادي به ازاي  4بلوک و) تصوير تست منطقه آالسکا

(الف)

(ب)

(ج)

(و)
(ه)
(د)
شکل -1در تمامي نقشه رنگ سبز تغییرات و رنگ آبي عدم تغییرات را نمايش ميدهد .منطقه ارومیه الف) نقشه تغییرات روش  K-Medoidsب) نقشه تغییرات
 FCMبا  ،q=2ج) نقشه تغییرات روش  ،Otsuد) نقشه تغییرات روش ،k-Meansه)خروجي روش پیشنهادي به ازاي  4بلوک،و)تصوير تست منطقه ارومیه
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اس

1/112

1/68

35/18

33/11

86/61

1/112

1/68

35/62

33/11

86/31

1/112

1/68

35/14

33/18

86/14

1/114

1/61

31/65

33/51

83/11

1/113

1/13

31/11

33/11

31/52

1/116

1/64

31/16

33/85

85/52

1/116

1/64

31/11

33/81

85/12

1/116

1/64

31/81

33/84

85/31

1/114

1/16

33/33

33/58

38/41

روش حد آستانه گذاري

Otsu

روش K-means

روش
روش

K-Medoids

fuzzy-C-Means
q=2

منطقه آالسکا

1/116

1/22

34/62

33/86

11/21

نام روش

روش پیشنهادي با درنظرگرفتن  4بلوک
روش حد آستانه گذاري

Otsu

روش K-means

روش
روش

K-Medoids

fuzzy-C-Means

منطقه ارومیه

آالرم ازدسترفته

آالرم اشتباه

دقت کلي

دقت عدم
تغییرات

دقت تغییرات
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جدول -1ارزيابي نتايج حاصل از خروجي نقشه تغییرات حاصل از روشهاي مختلف

q=2

روش پیشنهادي با  4بلوک

(ب)
(الف)
شکل -1نمودار میله اي ارزيابي مقايسه اي روش پیشنهادي و روش هاي  FCM ,K-Medoids ,K-Means ، Otsuالف) نتايج منطقه آالسکا ،ب) نتايج
منطقه ارومیه

همانطور که در جدول  1و شکل  1نمايش دادهشده
است ،در منطقه آالسکا روش پیشنهادي از باالترين دقت
شناسايي تغییرات و کوچکترين آالرم اشتباه از میان
روشهاي حد آستانه گذاري  Otsuروش خوشهبندي K-
 Meansو  K-Medoidsو  fuzzy-C-Meansبرخوردار
است .اين افزايش دقت بهاندازه  62/5درصد نسبت به
روش  8/1،Otsuدرصد نسبت به روش 8/4 ،K-Means
درصد نسبت به روش  K-Medoidsو  8/13و  8/8درصد
نسبت به روش فازي  C-Meansنشان دادهشده است .در
منطقه ارومیه نیز روش پیشنهادي کمترين آالرم اشتباه و
ازدسترفته را نسبت به روشهاي مقايسه شده نشان
ميدهد و افزايش  8تا  62درصدي در شناسايي محل
تغییرات و افزايش حدود  3درصد در دقت کلي که حدود ًا
معادل با  3153پیکسل ميباشد را نشان داده است .آنالیز
حساسیت نیز بهمنظور تعیین استحکام و قابلیت اطمینان

روش پیشنهادي بر اساس تغییر پارامترهاي خود روش
صورت پذيرفته است [ .]21بدين منظور روش پیشنهادي
براي  4بلوک با جمعیت  21و تکرارهاي  6111و  2111و
 3111و  5111و  1111براي باند  4منطقه آالسکا
موردبررسي قرارگرفته شده است تا روند تأثیر تکرارهاي
متفاوت بر روي نتايج حاصله مورد آنالیز قرار گیرد.
بهمنظور بررسي تأثیر انتخاب جمعیت اولیه ،روش
پیشنهادي با جمعیتها  41 ،21 ،61و  11با تکرار 6111
براي حالت  4بلوکه در منطقه آالسکا در باند 4
موردبررسي قرارگرفته شده است .نمودار همگرايي با
جمعیت  21و تکرار  5111چندين بار اجراشده تا تغییرات
نمودار همگرايي در هر بار موردبررسي قرار گیرد .نمودار
همگرايي تصاوير  25بلوکه منطقه آالسکا و ارومیه در
حالت جمعیت  21و تکرار  5111و  61111نیز مورد
آنالیز قرارگرفته شده است.
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4
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iteration

8000

4000
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شکل -8الف) نمودار همگرايي منطقه  4آالسکا به ازاي  4بار ران با
جمعیت  21و تکرار  ،5111ب) بررسي روند تغییرات نمودار همگرايي به
ازاي جمعیت  21و تکرارهاي  6111و  2111و  3111و  4111و 5111
و  1111در باند  4آالسکا ،ج) نمودار همگرايي منطقه ارومیه به ازاي 25
بلوک و جمعیت  21و تکرار  ،5111د) بررسي روند تغییرات همگرايي به
ازاي جمعیت  61و  21و  41و  11و تکرار  6111براي باند  4آالسکا ،ه)
بررسي روند همگرايي منطقه آالسکا با  25بلوک به ازاي جمعیت  21و
تکرار  5111و) بررسي روند همگرايي منطقه ارومیه به ازاي  25بلوک با
جمعیت  21و تکرار  ،61111ز) بررسي روند همگرايي منطقه آالسکا به
ازاي  25بلوک با جمعیت  21و تکرار 61111

اس

 -4نتیجهگیری

 -5پیشنهادات

در مقاله حاضر روش شناسايي تغییراتي بر اساس
ترکیب روش خوشهبندي  K-Meansو بهینهسازي ازدحام
ذرات با در نظر گرفتن اطالعات همسايگي پیکسلها
ارائهشده است .درروش ارائهشده تصوير به بلوکهايي با
ابعاد مختلف شکسته شده و نقشه تغییرات براي هر باند
تصويري با در نظر گرفتن دو بردار ويژگي بهینه تحت
عنوان مراکز خوشه هر بلوک حاصلشده است ،درواقع

به منظور بررسي هاي بیشتر پیاده سازي روش
پیشنهادي و بررسي جوانب آن در تصاوير رادار با گشودگي
مصنوعي پیشنهاد مي شود ،همچنین بررسي ديگر روش
هاي بهینه سازي و ديگر روش هاي خوشه بندي به جاي
روش ها و الگوريتم هاي استفاده شده در اين مقاله به
منظور بررسي کاراييديگر روشها پیشنهاد ميگردد.
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همانطور که در شکل  8قسمت (الف) نشان دادهشده
است نمودار همگرايي حاصل از منطقه آالسکا با جمعیت
 21و تکرار  5111با  4بار تکرار تغییري نداشته و بر هم
منطبق ميباشند .در قسمت (ب) ،روند تأثیر تکرارهاي
مختلف با جمعیت يکسان  21در حالت  4بلوکه
موردبررسي قرارگرفته شده است .نتايج حاکي از همگرايي
نمودارها با تکرارهاي  5111و  1111ميباشد .بدين
ترتیب تکرار  5111با صرف زمان کمتر مناسبتر خواهد
بود .در قسمت (د) تأثیر جمعیتهاي مختلف با تکرار
يکسان در حالت  4بلوکه نمايش دادهشده است ،در
مقايسه نمودار همگرايي جمعیت  21و  41رفتار ايدهآل از
خود نشان ميدهند ،زمان همگرايي با جمعیت اولیه 41
حدود  2برابر نسبت به جمعیت  21افزايشيافته است و
بدين ترتیب جمعیت اولیه  21بهعنوان جمعیت مناسب
ميتواند در نظر گرفته شود .در قسمت (ج)( ،و)( ،ه) و (ز)
به ترتیب نمودار همگرايي حاصل از منطقه ارومیه و
آالسکا براي حالت  25بلوکه با تکرارهاي  5111و 61111
را در باندهاي مختلف نشان ميدهد ،در حالت تکرار
 5111نمودار باندهاي مختلف همگرايي نسبي را نشان
ميدهند منتهي باند  1در تکرار  4511دچار تغییر شده
که نشاندهنده عدم همگرايي ميباشد بهمنظور بررسي
بیشتر تکرار  61111موردبررسي قرارگرفته شده است،
نتايج حاصل حاکي از همگرايي تمام نمودارها ميباشد.

بردارهاي ويژگي بهینه ،بردارهايي ميباشند که عالوه بر
مینیمم نمودن هزينه در هر بلوک هزينه حاصل از کل
تصوير را نیز مي نیمم نمايند و عالوه بر کشف تغییرات
محلي به حفظ اطالعات کلي تصوير نیز بپردازد و از محلي
شدن بیشازحد نیز جلوگیري شود .بهمنظور بررسي دقت
و قدرت روش پیشنهادي نیز خروجي نقشه تغییرات
حاصل از دو پايگاه داده مرتبط با منطقه آالسکا و درياچه
ارومیه بهصورت مطلق با استفاده از داده تست و بهصورت
نسبي در مقايسه با روشهاي ديگر ازجمله روشهاي
خوشهبندي  K-Meansساده و  K-Medoidsو
روش Fuzzy-C-Meansو روش حدآستانهگذاري Otsu
مورد مقايسه قرارگرفته شده است .نتايج افزايش حدود 8
تا  62درصدي در شناسايي تغییرات منطقه آالسکا ارومیه
و افزايش دقت کلي  2تا  3درصدي و کاهش  1/18آالرم
اشتباه را نشان ميدهد .بهمنظور بررسي قدرت و قابلیت
اطمینان روش پیشنهادي نیز آنالیز حساسیت بر روي
پارامترهاي الگوريتم صورت پذيرفتهشدهاست .بررسي
نحوهي تأثیر پارامترهاي جمعیت و تکرار درروش
بهینهسازي ازدحام ذرات بر روي روند شناسايي تغییرات و
همچنین بررسي تأثیر ترکیب اطالعات باندي بر روي نتايج
شناسايي تغییرات و آنالیز تعداد بلوکهاي مختلف ازجمله
اين بررسيها ميباشد .نتايج حاکي از قابلیت اطمینان
روش پیشنهادي است.
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