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چکیده
از تصاوير ابرطیفي همواره در حوزههاي مختلفي مانند کشاورزي ،زمینشناسي و معدن ،مديريت شهري ،نظامي ،شناسايي اهداف و...
استفاده است .طبقهبندي که يکي از مهمترين شاخهها از الگوريتمهاي پردازشي دادههاي ابرطیفي است که بهطور سنتي با اطالعات طیفي
انجام ميشود .تحقیقات گوناگون نشان داده است که استفاده از ويژگيهاي مکاني تصوير در کنار ويژگيهاي طیفي موجب ميشود دقت
طبقه بندي به میزان چشمگیري افزايش پیدا کند .در اين تحقیق روشي به منظور طبقهبندي طیفي-مکاني تصاوير ابرطیفي گسترش داده
شده است .در اين روش پس از يک مرحله استخراج ويژگي بر مبناي روش کسر نويز کمینه ) ، (MNFاز چند مؤلفه اول تولید شده،
ويژگيهاي گشتاور هندسي تصوير در مرتبهها و ابعاد گوناگون پنجره تحلیل تولید ميشود .در مرحله بعد ،اين ويژگيها در کنار
ويژگي هاي طیفي قرار گرفته و از الگوريتم ژنتیک به منظور انتخاب ويژگيهاي مناسب براي طبقهبندي استفاده ميشود .در نهايت نیز
پسپردازشي بر مبناي فیلتر رأي اکثريت به منظور حذف پیکسلهاي اشتباه در هر کالس و هموارسازي برچسبها و افزايش دقت
طبقهبندي انجام ميشود .استفاده از تبديل  MNFبه منظور تولید ويژگيهاي گشتاور هندسي تصوير ،استفاده از الگوريتم ژنتیک به منظور
انتخاب ويژگيهاي طیفي-مکاني و پسپردازش مبتني بر فیلتر رأي اکثريت از جملهي نوآوريهاي اين مقاله است .نتايج پیادهسازي بر
روي يک تصوير ابرطیفي واقعي از مناطق نیمه-شهري کشاورزي نشان ميدهد که الگوريتم پیشنهادي اين تحقیق در مقايسه با روش
معمول ميتواند دقت طبقهبندي را تا حدود  44درصد افزايش دهد.
واژگان کلیدی :طبقهبندي ،ابرطیفي ،گشتاور تصوير ،الگوريتم ژنتیک ،کسر نويز کمینه ،پسپردازش ،فیلتر رأي اکثريت
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طبقهبندی طیفی-مکانی تصاویر ابرطیفی به کمک ویژگیهای گشتاور

طبقهبندي طیفي-مکاني تصاوير ابرطیفي به کمک ويژگيهاي گشتاور ...

 -1مقدمه
تصاوير ابرطیفي به واسطهي اخذ تعداد زيادي از باندها
در محدودههاي مختلف طیف الکترومغناطیسي همواره
داراي تواناييهاي بااليي در شناسايي و تفکیک میان مواد
موجود در سطح زمین است .طبقهبندي تصاوير ابرطیفي از
جملهي مهمترين شاخهها در پردازش دادههاي ابرطیفي
است که در زمینههاي گوناگوني مانند کشاورزي،
زمینشناسي نظامي و مطالعات شهري کاربرد دارد .به طور
سنتي طبقهبندي اين تصاوير با ويژگيهاي طیفي که
توسط سنجنده اخذ شده است انجام ميشود که اين روش
به خصوص در زمان کم بودن دادههاي آموزشي و يا
نزديک بودن رفتار طیفي مواد موجود در سطح زمین به
دقتهاي بااليي منجر نميشود .از جملهي راه حل موجود
براي باال بردن دقت طبقهبندي استفاده از ويژگيهاي
مکاني تصوير است [.]7
ويژگيهاي مکاني به روشهاي گوناگوني ميتوانند در
کنار ويژگيهاي طیفي قرار بگیرند و دقت طبقهبندي را
بهبود ببخشند .استفاده از اطالعات مکاني در مرحلهي
پسپردازش يکي از انواع اين روشها است .روش ECHO
که داراي دو مرحله کلي قطعهبندي براي استخراج عوارض
و طبقهبندي بر مبناي اطالعات آماري پیکسلهاي عارضه
استخراج شده ميباشند از جملهي مشهورترين اين
روشها ميباشد[ .]2همچنین استفاده از فیلترهاي مکاني
نظیر رأي اکثريت به منظور حذف پیکسلهاي اشتباه در
هر کالس و هموارسازي برچسبها از روشهاي رايج اين
دسته است.
دسته ديگري از روشها سعي در مدلسازي
همبستگي مکاني پیکسلهاي تصويري بر مبناي
میدانهاي تصادفي مارکوف دارند .از الگوي محلي دودويي
به همراه میدان تصادفي مارکوف در مقاله [ ]9به منظور
طبقهبندي تصاوير ابرطیفي استفاده شده است.
در دستهاي ديگر از روشها که حجم زيادي از
تحقیقات در سالهاي اخیر را تشکیل ميدهند،
ويژگيهاي مکاني پس از يک مرحله کاهش ويژگي قبل از
طبقهبندي استخراج ميشوند .روشهاي مبتني بر فیلتر
گابور ،ماتريس همرخداد ،مورفولوژي رياضي ،تجزيه
موجک  ،الگوي دودويي محلي و گشتاور تصوير ازجملهي
اين روشها هستند.
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از پروفايلهاي گسترده شدهي مورفولوژي براي
طبقهبندي تصاوير ابرطیفي در [ ]4استفاده شده است.
نتايج آنها نشان ميدهد که استفاده از اين ويژگيها
ميتواند دقت طبقهبندي را افزايش دهد .همچنین
تحقیقاتي نظیر [ ]5و [ ]6با بسط مفهوم پروفايلهاي
مورفولوژي ويژگيهايي به نام پروفايلهاي  Attributeرا
معرفي کردند که اين پروفايلها توانايي مدلسازي
ساختارهاي گوناگون موجود در تصوير را دارد .همچنین دو
نوع سیستم طبقهبندي چندگانه بر مبناي پروفیلهاي
مورفولوژي براي طبقهبندي تصاوير ابرطیفي در []1
معرفي شده است .در اين مقاله پروفیلهاي مورفولوژي
ساخته شده از مؤلفههاي تبديل اصلي با المانهاي
ساختاري مختلف به طور مجزا با طبقهبنديکنندههاي
جدا طبقهبنديشده و در نهايت جواب طبقهبنديکنندهها
با هم ادغام ميشود.
از ويژگيهاي بافتي مبتني بر ماتريس همرخداد
حجمي (سه بعدي) با موفقیت در [ ]8استفاده شده است.
نتايج نهايي اين مقاله نشان ميدهد که اين ويژگي در
مقايسه با ويژگيهاي دوبعدي و معمول ماتريس هم رخداد
به دقتهاي باالتري ميرسد.
از ويژگيها مکاني مبتني بر فیلتر گابور در [ ]3به
منظور افزايش دقت طبقهبندي تصاوير ابرطیفي از مناطق
شهري استفاده شده است .در اين تحقیق ويژگيهاي گابور
از مؤلفههاي اصلي تصوير ابرطیفي تولید شدند و پس از
ترکیب با اطالعات طیفي اصلي به طبقهبنديکننده ماشین
بردار پشتیبان داده شدند .نتايج اين مقاله نشان از افزايش
حدود هفت درصدي دقت طبقهبندي دارد.
عالوه بر ويژگيهاي گابور از ويژگيهاي موجک نیز به
منظور طبقهبندي تصاوير استفاده شده است .استفاده از
اطالعات مکاني مبتني بر موجک در کنار اطالعات طیفي
از جنس موجک در مقاله [ ]74پیشنهاد شده است.
از گشتاورهاي تصوير به کرات در پردازش تصوير به
منظور آنالیز خصوصیات اشکال موجود در تصوير استفاده
شده است .اخیراً در [ ]77استفاده از گشتاورهاي هندسي7
تصوير به منظور افرايش دقت طبقهبندي تصاوير ابرطیفي
پیشنهاد شده است .در اين مقاله ابتدا از مؤلفههاي اصلي
تصوير( )PCAابرطیفي اطالعات گشتاور هندسي به دست
1 Geometric moments

اس

 -2روش تحقیق
روش پیشنهادي اين مقاله به منظور طبقهبندي طیفي
مکاني تصاوير ابرطیفي داراي  4مرحله است .در مرحله
اول با استفاده از تبديل  MNFابعاد تصوير ابرطیفي کاهش
پیدا ميکند .سپس از چند مؤلفه اول  MNFويژگيهاي
گشتاور هندسي تصوير استخراج ميشود .در مرحله بعد
بهترين ويژگيهاي طیفي-مکاني به منظور طبقهبندي به
کمک الگوريتم ژنتیک انتخاب ميشوند و با آنها
طبقهبندي تصوير انجام ميشود .در نهايت نیز پس
پردازش مبتني بر فیلتر رأي اکثريت به منظور افزايش
دقت و حذف پیکسلهاي اشتباه بر روي تصوير طبقهبندي
شده اعمال ميشود .فلوچارت کلي روش پیشنهادي در
شکل  7نمايش داده شده است.

شکل -7فلوچارت روش پیشنهادي

 -1-2تبدیل MNF

تبديل  MNFيک تبديل خطي است که از دو محله
تشکیل شده است .در مرحله اول با استفاده از ماتريس
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ميآيد و همراه با اطالعات طیفي براي طبقهبندي تصوير
ابرطیفي استفاده ميشوند .نتايج آنها نشان ميدهد که
استفاده از ويژگيهاي گشتاور هندسي تصوير در سه تصوير
با حد تفکیک مکاني باال مورد آزمايش آنها دقت طبقهبندي
را به شدت افزايش ميدهد .اهمیت دستاوردهاي مقاله
مذکور از اين نظر است که ويژگيهاي گشتاور هندسي
عملکرد بهتري نسبت به روشهاي مشهوري نظیر
پروفايلهاي مورفولوژي و میدانهاي تصادفي مارکوف و
ماتريس همرخداد داشته است .علیرغم رسیدن به دقتهاي
نهايي بسیار خوب اما پیادهسازي چهارچوب پیشنهادي
[ ]77بر روي تصاوير متوسط مقیاسي ابرطیفي نظیر تصوير
بکار رفته در مقاله پیش رو به نتايج مطلوبي منجر نميشود.
از اين رو مقاله پیش رو با هدف بهبود کارايي استفاده از
ويژگيهاي گشتاور هندسي تصوير در طبقهبندي تصاوير
ابرطیفي در راستاي بهبود تحقیق [ ]77طراحي شده است.
در تحقیق پیش رو در خالف [ ]77که براي تولید
ويژگيهاي گشتاور هندسي تصوير از روش تبديل مؤلفه
اصلي استفاده ميکند ،براي تولید اين ويژگيها از تبديل
 MNFاستفاده ميشود .با توجه به اين که چند مؤلفه اول
 MNFداراي نسبت باالي سیگنال به نويز هستند به نظر
ميرسد که ويژگيهاي گشتاور هندسي تولید شده از اين
مؤلفهها داراي کیفیت باالتري نسبت به ويژگيهاي تولید
شده از مؤلفههاي  PCAباشند .همچنین از آنجايي که
عوارض با ابعاد گوناگون در تصوير وجود دارد ،در اين
پژوهش اين ويژگيها در ابعاد گوناگون پنجره از چند مؤلفه
اول تبديل  MNFو تولید ميشوند .در ادامه در اين مقاله از
الگوريتم ژنتیک به منظور کاهش بعد و بار محاسباتي و
انتخاب ويژگيهاي بهینه طیفي-مکاني استفاده شده است.
در مرحله آخر نیز يک پسپردازش بر مبناي فیلتر رأي
اکثريت به منظور حذف پیکسلهاي منفرد و اشتباه در هر
کالس و هموارسازي برچسبها صورت گرفته است که نتايج
نهايي نشان ميدهد که دقت طبقهبندي را به شدت افزايش
ميدهد .پس به طور خالصه استفاده از روش  MNFبه
منظور تولید ويژگيهاي گشتاور هندسي تصوير ،تولید
ويژگيهاي گشتاور تصوير در ابعاد گوناگون پنجره از چند
مؤلفه اول تبديل  MNFو استفاده از الگوريتم ژنتیک به
منظور انتخاب ويژگيهاي مناسب و پسپردازش مبتني بر
فیلتر رأي اکثريت از جملهي نوآوريهاي اين مقاله است.

ساختار مقاله حاضر به اين صورت است که در قسمت
بعد طرز محاسبه ويژگيهاي گشتاور هندسي تصوير و
روش تحقیق معرفي ميشود .در قسمت سوم پس از
معرفي داده مورد استفاده نتايج پیادهسازيها ارائه و تحلیل
ميشود و در آخر نیز نتیجهگیري صورت ميگیرد.

طبقهبندي طیفي-مکاني تصاوير ابرطیفي به کمک ويژگيهاي گشتاور ...

کوواريانس نويز ،نويز موجود در داده غیرهمبسته 7و باز
مقیاس 2ميشود (سفیدسازي نويز) و در مرحله دوم يک
تبديل  PCAبر روي داده سفید شده از نويز 9اعمال
ميشود [ .]72هدف اين تبديل انتخاب مؤلفههاي با مقدار
بیشینه نسبت سیگنال به نويز است .اين تبدلي در مقايسه با
تبديل  PCAاز توانايي باالتري در شناسايي و حذف
مؤلفههاي نويزي و حفظ اطالعات ارزشمند برخوردار
است[ .]72همچنین بر طبق نتايج [ ]79روش  MNFدر
استخراج ويژگي از تصاوير ابرطیفي نسبت به روشهاي نظیر
 PCAو روش نظارت شدهي استخراج ويژگي وزندار غیر
پارامتريک ( ، )NWFEکاراتر است .از اين رو در مقاله حاضر
از روش  MNFبراي استخراج ويژگي استفاده شده است.

 -2-2تولید ویژگیهای گشتاور هندسی
از گشتاورهاي تصويري در علم پردازش تصاوير براي
اهداف گوناگوني مانند قطعهبندي ،توصیف شکل عوارض
تصويري و آنالیز بافت استفاده شده است .پیادهسازي
گشتاور هندسي مقايسه با انواع ديگر گشتاورها مانند
زرنیک  ،لژاندر ساده ميباشد .در فضاي گسسته تصويري
به منظور محاسبه گشتاور هندسي تصاوير از مرتبه m+n
از رابطه زير استفاده ميشود:
𝐾

()7

𝐾

)𝑗 𝑀𝑚,𝑛 = ∑ ∑ 𝑖 𝑚 𝑗 𝑛 𝐺(𝑖,
𝑖=1 𝑗=1

که در رابطه فوق  Kابعاد معین شده پنجره حول هر
پیکسل توسط کاربر و  Gسطح خاکستري تصوير است.
بايد توجه داشت که به منظور افزايش کارايي ويژگيهاي
تولید شدهي مبتني بر گشتاور هندسي تصوير ،يک مرحله
ديگر نیز وجود دارد که در آن تصوير گشتاور تولید شده
توسط يک نگاشت خطي يا غیرخطي به فضايي ديگر
منتقل ميشود .به عنوان نمونه ميتوان از يک فیلتر مکاني
با ابعاد برابر با  Kمبتني بر اندازهگیري اختالف انحراف از
میانگینها براي تولید ويژگيهاي مکاني نهايي به صورت
زير استفاده کرد.
𝐾

()2

𝐾

| 𝑛̅𝑚,
𝑀 𝑆𝑚,𝑛 = ∑ ∑ |𝑀𝑚,𝑛 (𝑟, 𝑐) −
𝑟=1 𝑐=1

1 Decorrelate
2 Rescale
3 Noise-whitened data
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که در رابطه فوق 𝑛̅𝑚,
𝑀 بیانگر میانگین است .هرچند
که استفاده از نگاشتهاي ديگر در اين زمینه نیازمند
تحقیق بیشتر است.

 -3-2الگوریتم ژنتیک
الگوريتم ژنتیک ) (GAيکي از روشهاي فرا ابتکاري
است که با شبیهسازي فرايند تکامل موجودات طبیعي سعي
در بهینهسازي يک تابع به کمک يک سري عملگرهاي
ژنتیکي مانند جهش انتخاب و تقاطع دارد .از اين الگوريتم
بهطور گستردهاي در پردازش تصاوير ابرطیفي به منظور
انتخاب ويژگي استفاده شده است .الگوريتم ژنتیک گسسته
يکي از انواع روشهاي پیادهسازي الگوريتم ژنتیک است .در
اين روش هر رشته از جوابهاي کانديد به صورت يک
کروموزوم شناخته ميشود که هر ژن در آن ميتواند عدد 4
يا  7باشد که  4به معني نبود آن ويژگي در بردار انتخاب
شده نهايي و  7به معني وجود آن ويژگي است .الگوريتم
عمومي ژنتیک به صورت زير است [:]74
 جمعیت اولیه را ايجاد کنید.
 تا هنگامي که شرايط خاتمه رعايت نشده است
مراحل زير را انجام دهید.
 اعضاي جمعیت را ارزيابي ،مرتبسازي و اعضاي
اضافي را حذف کنید.
 عدهاي از بهترين اعضاي جمعیت را به عنوان والد
انتخاب و عملگر تقاطع را میان آنها اعمال کنید و
جمعیت فرزندان را ايجاد کنید.
 عدهاي از بهترين اعضاي جمعیت را به عنوان والد
انتخاب کنید و عملگر جهش را میان آنها ايجاد
کنید و جمعیت جهشيافتگان را ايجاد کنید.
 جمعیت اصلي ،جمعیت فرزندان و جمعیت
جهشيافتگان را با هم ادغام کنید.
 پايان (تا هنگامي که)
از آنجايي که هدف اين مقاله انتخاب ويژگيهاي بهینه
به منظور طبقهبندي تصاوير ابرطیفي است ،تابع هزينه در
نظر گرفته شده قرينه دقت کلي طبقهبندي است که سعي
داريم آن را کمینه کنیم.

 -4-2طبقهبندی و پسپردازش
به منظور ارزيابي کیفیت بردار طیفي-مکاني تولید
شده از آن در طبقهبندي تصوير ابرطیفي استفاده شده

اس

 -3داده مورد استفاده و آنالیز نتایج
 -1-3داده مورد استفاده
دادهي مورد استفاده در اين مقاله تصوير اخذ شده
توسط سنجنده هوابرد  AVIRISاز منطقه Indian Pines
در شمال غربي ايالت اينديانا در اياالت متحده آمريکا در
تاريخ  72ژوئن  7332است .اين تصوير با حد تفکیک
مکاني متوسط  24متر داراي ابعاد  745×745پیکسل و
 224باند طیفي در محدوده  4.4تا  2.5میکرومتر با پهناي
باند  74نانومتر ميباشد .حدود دو-سوم اين تصوير را
مناطق کشاورزي و يک-سوم آن را جنگل و گیاه در
برگرفته است .همچنین در اين تصوير نواحي ساختماني،
خط ريل و دو اتوبان دو اليه و جادههاي کوچکي نیز به
چشم ميخورد .پیشپردازشهاي الزم به منظور تبديل
درجات خاکستري خام به بازتابندگي پیشتر توسط
آزمايشگاه  JPLناسا بر روي اين داده انجام شده است .اين
تصوير که از نوع بازتابندگي ميباشد از طريق پايگاه زير به
طور رايگان در دسترس است:
http://www.ehu.eus/ccwintco/index.php/Hyper
spectral_Remote_Sensing_Scenes

با حذف  24باند در محدودههاي جذبي بخار آب با
شمارههاي [ 224 .]769-754[ .]748-744از بقیه 244
باند باقيمانده در پردازشهاي اين مقاله استفاده شده است.
طبقهبندي اين تصوير به دلیل وجود کالسهايي که رفتار

شکل -2تصوير

Indian Pines

 -2-3آنالیز نتایج
ايده اصلي مقاله پیش رو همانطور که پیشتر عنوان شد
مبتني بر استفاده همزمان از ويژگيهاي طیفي و مکاني گشتاور
هندسي تصوير است .بر اين اساس پس از يک مرحله استخراج
ويژگي بر مبناي تبديل  ، MNFويژگيهاي گشتاور هندسي
تصوير از سه مؤلفهي اول که شامل مؤلفههايي با بیشترين
نسب سیگنال به نويز هستند در ابعاد پنجرههاي ×  9و 3 × 3
 15 × 15و  9تولید ميشوند .با توجه داشت که به کارگیري
مؤلفههاي بیشتري از تبديل  MNFموجب بزرگتر شدن فضاي
ويژگي و افزايش بار محاسباتي بخصوص در الگوريتم ژنتیک
ميشود .همچنین منطق استفاده از پنجرههايي با ابعاد گوناگون
به دلیل وجود عوارض با ابعاد مختلف در تصوير است .در []77
نشان داده شده است استفاده از ويژگي گشتاور تصوير تا مرتبه
سوم )يعني  )m+n≤3در مقايسه با ويژگيهاي مرتبه اول و
دوم به دقتهاي باالتري ميرسد .از اين رو در مقاله حاضر نیز
گشتاورهاي تصوير تا مرتبه سوم تولید شدهاند .تعداد
ويژگيهاي تا مرتبه سوم تولید شده در هر ابعاد پنجره  74عدد
ميباشد بنابراين تعداد ويژگيهاي مکاني نهايي با رابطه زير
محاسبه ميشود.
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است .از طبقهبنديکننده  Kهمسايگي نزديک ( )KNNبه
اين منظور استفاده شده است .اين روش طبقهبندي جز
روشهاي غیر پارامتريک است که در آن کالسي که
اکثريت را در بین تعداد معیني از پیکسلهاي معلوم
اطراف پیکسل مورد نظر دارد به عنوان کالس کانديد
پیکسل مجهول در نظر گرفته ميشود .به منظور افزايش
دقت طبقهبندي و حذف پیکسلهاي اشتباه منفرد و
هموارسازي برچسب پیکسلها در هر کالس ميتوان از
روشهاي پسپردازش فیلتر-مبنا استفاده کرد .از
مشهورترين فیلترها در اين حیطه فیلتر رأي اکثريت است.
در اين روش پنجرهاي با ابعاد مشخص در اطراف هر
پیکسل در تصوير طبقهبندي شده قرار ميگیرد برچسب
پیکسل مرکزي بر اساس برچسبي که بیشترين رأي را در
پنجره دارد ،مشخص ميشود.

طیفي نزديک دارند همواره چالشبرانگیز است و استفاده از
اين داده ميتواند چالشي جدي براي ارزيابي روش
پیشنهادي اين مقاله باشد .به دلیل وجود تعداد دادههاي
زمیني کم در چهار کالس اين داده بانامهاي Stone-Steel-
 Towersو  Oatsو  Grass-pasture-mowedو  Alfalfaاز
آنها در پردازشهاي بعدي صرفنظر شده است به اين
صورت که اين پیکسلهاي اين چهار کالس به صورت
اتوماتیک توسط طبقهبنديکننده  KNNبه کالسي که
نزديکترين شباهت را داشتهاند اختصاص يافتهاند و
ارزيابيهاي نهايي تنها بر روي  72کالس برچسبدار صورت
گرفته است .شکل 2يک ترکیب رنگي کاذب از اين تصوير را
نشان ميدهد.

طبقهبندي طیفي-مکاني تصاوير ابرطیفي به کمک ويژگيهاي گشتاور ...

𝑛𝑀𝑁𝐹 × 𝑛𝑊 × 10

()9

که در رابطه فوق 𝐹𝑁𝑀𝑛 بیانگر تعداد مؤلفههاي
 MNFبه کار رفته و  nWبرابر تعداد ابعاد در نظر گرفته
شده براي پنجرهها ميباشد .پس در نهايت در اين مقاله
 34ويژگي مکاني مبتني بر گشتاور هندسي تصوير تولید
شده است .در [ ]77به منظور استخراج ويژگيهاي طیفي
از تبديل  PCAاستفاده شده است به اين صورت که پس از
اعمال اين تبديل از آن تعداد ويژگي که شامل  %33حجم
اطالعات ميباشد به منظور طبقهبندي استفاده ميشود .در
تصوير مورد آزمايش در مقاله حاضر  63ويژگي اول تبديل
 PCAشامل  %33حجم اطالعات است .در مقاله حاضر نیز
به منظور اينکه مقايسهاي عادالنه میان تبديل  MNFو
 PCAانجام دهیم پس از اعمال تبديل  MNFاز  63مؤلفه
اول براي طبقهبندي طیفي-مکاني تصوير ابرطیفي استفاده
شده است .مجموع ويژگيهاي طیفي مکاني نهايي در
روش پیشنهادي مقاله حاضر براي تصوير Indian Pines
 )34+63( 753،عدد ميباشد .به منظور انتخاب بهترين
زير مجموعهي ويژگيها براي طبقهبندي تصوير ،از
الگوريتم ژنتیک استفاده شده است .پارامترهاي تنظیمي
الگوريتم ژنتیک که با سعي و خطا به دست آمدهاند در
جدول  7نمايش داده شده است:

موجود براي ارزيابي دقت طبقهبندي تصوير استفاده شده
است .به منظور پیادهسازي الگوريتم ژنتیک براي انتخاب
ويژگيهاي بهینه طیفي-مکاني ،دادههاي آموزشي انتخاب
شده از مرحله قبل ( 84نمونه در هر کالس) به دو دسته با
تعداد برابر ( 44نمونه براي آموزش و  44نمونه براي اعتبار
سنجي در الگوريتم ژنتیک) تقسیم شده که از يکي از
دستهها براي تربیت طبقهبنديکننده دسته ديگر براي
اعتبارسنجي آن استفاده شده است .پس از انتخاب
ويژگيهاي بهینه از اين ويژگيها براي طبقهبندي KNN
تصوير ابرطیفي استفاده ميشود .پس از تولید تصوير
طبقهبندي شده ،از روش پسپردازش مبتني بر فیلتر مکاني
رأي اکثريت به منظور افرايش دقت طبقهبندي استفاده
ميشود .در مقاله حاضر از چهار شاخص مستخرج از
ماتريس ابهام طبقهبندي به شرح زير براي ارزيابي دقت
طبقهبنديکننده استفاده شده است[:]75

 دقت متوسط طبقهبندي
دقت طبقهبندي براي هر کالس مجزا از رابطه
𝑐𝑛𝑁 = )𝑐(𝐶𝐶𝐴 محاسبه ميشود که در اين رابطه 𝑐𝑛 تعداد
)(Average Accuracy

𝑐

پیکسلهايي است که به درستي طبقهبندي شده و 𝑐𝑁 نیز
تعداد کل پیکسلهاي تست در آن کالس داده است.
بنابراين دقت متوسط طبقهبندي از رابطه زير محاسبه
ميشود:
𝐶

جدول  -7پارامترهاي الگوريتم ژنتیک
طول کروموزوم

753

جمعیت اولیه

54

شرط توقف

تعداد تکرار 7444

درصد تقاطع

%34

روش تقاطع

دو نقطهاي

درصد جهش

%74

نرخ جهش

4.45

روش انتخاب

تورنمنت

سايز تورنمنت

8

تابع هزينه

قرينه دقت طبقهبندي

در جدول فوق منظور از درصد تقاطع و جهش آن
درصدهايي از جمعیت اصلي است که بر روي آنها عملگر
تقاطع و جهش اعمال ميشود.
با در نظر گرفتن نقشهي حقیقت زمیني ،در هر کالس
از  84نمونه براي آموزش (حدود  %74کل نمونههاي موجود
در حقیقت زمیني) طبقهبنديکننده و الباقي نمونههاي
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1
)𝑐(𝐶𝐶𝐴 ∑ = 𝐴𝐴
𝐶

()4

𝑐=1

 اعتبار متوسط طبقهبندي
اعتبار طبقهبندي (يا قابلیت اطمینان طبقهبندي) براي
هر کالس اطالعاتي از رابطه 𝑐𝑛𝑚 = )𝑐(𝐿𝐴𝑉 محاسبه
()Average Validity

𝑐

ميشود که در اين رابطه 𝑐𝑛 تعداد پیکسلهايي است که
به درستي طبقهبندي شده و 𝑐𝑚 تعداد پیکسلهايي است
که در تصوير طبقهبنديشده نهايي برچسب کالس 𝑐 را
گرفتهاند .اعتبار متوسط طبقهبندي در نهايت از رابطه زير
محاسبه ميشود:
𝐶

()5

1
)𝑐(𝐿𝐴𝑉 ∑ = 𝑉𝐴
𝐶
𝑐=1

 دقت کلي طبقهبندي
روند محاسبه اين معیار شبیه به  AAميباشد با اين
تفاوت که کالسها ديگر به صورت مجزا در نظر گرفته
نميشوند .به عبارت ديگر اين معیار بیانگر عدد نسبت
)(Overall Accuracy

()6

 ضريب کاپا
ضريب کاپا دقت طبقهبندي را نسبت به يک
طبقهبنديکننده کامالً تصادفي نشان ميدهد .در واقع اين
ضريب نسخهي اصالح شدهي  OAنسبت به میزاني از
شانس است .اين معیار به طور کلي میزان انطباق تصوير
طبقهبنديشده و نقشه حقیقت زمیني را نشان ميدهد و
طبق رابطه زير محاسبه ميشود:
𝑖𝑁 ∑𝑟𝑖=1 𝑋𝑖𝑖 − ∑𝑟𝑖=1 𝑋𝑖+ 𝑋+
𝑖𝑁 2 − ∑𝑟𝑖=1 𝑋𝑖+ 𝑋+

()1

= 𝑎𝑝𝑝𝑎𝑘

که در رابطه فوق  Nتعداد کل پیکسلهاي تست𝑋𝑖+ ،

مجموع سطر عناصر سطر  iام و 𝑖 𝑋+مجموع عناصر
ستون  iام را نشان ميدهد.
به منظور مقايسه ويژگيهاي گشتاور تولید شده از
روش  PCAو  MNFاين ويژگيها از سه مؤلفه اول اين
روشها و در پنجرههايي با ابعاد  15 × 15و  9 × 9و 3 × 3
تولید شدند .نتايج طبقهبندي تنها با ويژگيهاي گشتاور
هندسي مستخرج از دو روش در جدول  2آمده است.
جدول  -2مقايسه ويژگيهاي گشتاور هندسي تولید شده از دو روش
 MNFو PCA
Kappa

AV

AA

OA

تعداد
ویژگی

روش

7700

08763

66742

67727

07

MOM-PCA

7706

00776

66788

67708

07

MOM-MNF

همانطور که اين جدول نشان ميدهد ويژگيهاي تولید
شده از تبديل  MNFبه دقت کلي باالتري رسیده است و
از اين رو فرض اولیه تحقیق مبني بر بهتر بودن مؤلفههاي
 MNFبه منظور تولید ويژگيهاي گشتاور هندسي تصوير
تحقق پیدا کرده است.
در جدول شماره  9نتايج طبقهبندي در حالتهاي
مختلف ارائه شده است .سطر اول اين جدول بیانگر
دقتهاي حاصل بندي با استفاده از  63مؤلفه اول ، PCA
سطر دوم بیانگر دقتهاي حاصل از طبقهبندي با 63
مؤلفه اول  MNFاست .سطر سوم بیانگر روش ارائه شده
در [ ]77است که در اين روش  74ويژگي گشتاور هندسي

اس

𝑛
𝑁

= 𝐴𝑂

 PCAقرار گرفتهاند .سطر چهارم بیانگر دقتهاي
طبقهبندي حاصل شده از ادغام  34ويژگيهاي گشتاور
هندسي مستخرج از  MNFو  63ويژگي اول  MNFاست.
سطر پنجم بیانگر دقتهاي طبقهبندي با ويژگيهاي سطر
چهارم پس از مرحله انتخاب ويژگي با الگوريتم ژنتیک
است.
جدول  -9نتايج طبقهبندي
Kappa

AV

AA

OA

تعداد
ویژگی

روش

7746

88708

81728

83780

80

PCA

7788

88768

07708

81766

80

MNF

7740

88760

81788

83738

00

7761

87781

08701

63734

180

7762

68778

01776

64788

03

Kumar,
B. and O.
Dikshit,
)(2015

MNF+
moments
GA

نتايج حاصل از سطر اول و دوم جدول شماره  9نشان
ميدهد که تبديل  MNFتوانسته است که ويژگيهاي
طیفي بهتري را نسبت به  PCAبه منظور طبقهبندي
استخراج کند .همچنین ميتوان گفت روش پیشنهادي در
[ ]77نتوانسته است که دقت کلي را نسبت به طبقهبندي
با ويژگيهاي طیفي  PCAافزايش دهد .با توجه به سطر
چهارم ميتوان دريافت که اضافه شدن ويژگيهاي مکاني
استخراج شده از سه مؤلفه اول  MNFدر پنجرههاي با
ابعاد گوناگون به ويژگيهاي طیفي ميتواند به شدت دقت
طبقهبندي را افزايش دهد (بیش از  24درصد) .مقايسه
سطر دوم جدول  2با سطر دوم جدول  9نشان ميدهد که
طبقهبندي با ويژگيهاي گشتاور هندسي به دقت باالتري
نسبت به طبقهبندي با ويژگيهاي طیفي ميرسد که اين
خود نشان دهنده اهمیت ويژگيهاي مکاني در طبقهبندي
تصاوير ابرطیفي است .همچنین مقايسه سطر دوم جدول
 2با سطر دوم و چهارم جدول  9نشان ميدهد که ادغام
ويژگيهاي طیفي مکاني توانسته دقت را به سطوح باالتري
نسبت به طبقهبندي با ويژگيهاي طیفي و مکاني مجزا
برساند .با توجه به سطر آخر جدول  9نیز ميتوان دريافت
که الگوريتم ژنتیک به خوبي توانسته حجم داده را تقريباً
به نصف کاهش دهد در حالي که دقت طبقهبندي را
افزايش نیز داده است.
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تعداد کل پیکسلهاي به درستي طبقهبنديشده 𝑛 به کل
پیکسلهاي تست موجود 𝑁 ميباشد:

در پنجره  3 × 3تولید شده و در کنار  63ويژگي طیفي

طبقهبندي طیفي-مکاني تصاوير ابرطیفي به کمک ويژگيهاي گشتاور ...

به منظور بررسي حساسیت دقت طبقهبندي تصوير با
ويژگيهاي منتخب الگوريتم ژنتیک به تعداد دادههاي
آموزشي ،تعداد دادههاي آموزشي را در بازهي  %74تا %54
کل حقیقت زمیني در نظر ميگیريم و در هر مرحله نیمي
از اين دادههاي آموزشي را به عنوان نمونه آموزشي و نیمي
ديگر را به عنوان داده ارزيابي در الگوريتم ژنتیک در نظر
ميگیريم .دقت کلي طبقهبندي که بر روي دادههاي تست
(کل پیکسلهاي حقیقت زمیني به جز آنهايي که در
آموزش استفاده شدهاند -مستقل از نمونههاي آموزش و
اعتبار سنجي )-در هر مرحله به دست آمدهاند در شکل 9
نمايش داده شده است.

شکل -9حساسیت روش پیشنهادي نسبت به تعداد دادههاي آموزشي

همانطور که شکل فوق نشان ميدهد میزان حساسیت
روش پیشنهادي به تعداد دادههاي آموزشي زياد است و با
افزايش دادههاي آموزشي ميتوان به سطوح دقت باالتري
رسید ولي از آنجايي که جمعآوري تعداد زياد داده
آموزشي به داليلي نظیر هزينهبر بودن عموماً ممکن نیست
در ادامه کار همان حالت  %74حقیقت زمیني به عنوان
نمونه آموزشي ( 84نمونه در هر کالس براي آموزش) را در
نظر ميگیريم.
در مرحله بعد روش پیشنهادي ،پسپردازشي بر مبناي
فیلتر رأي اکثريت به منظور افزايش دقت طبقهبندي بر
روي تصوير طبقهبندي شده اعمال شده است .نتايج حاصل
از استفاده از اين فیلتر که بر روي تصوير طبقهبندي شده
از مرحله  GAبه ازاي ابعاد گوناگون پنجره در حول هر
پیکسل در جدول  4نمايش داده شده است.

از نتايج جدول فوق ميتوان دريافت که  0×0ابعادي
مناسب براي فیلتر رأي اکثريت در مرحله پسپردازش
است .علت عملکرد بهتر اين ابعاد پنجره به ابعاد و نوع
قرارگیري عوارض موجود در تصوير برميگردد .همچنین
بايد توجه داشت که استفاده از فیلتر رأي اکثريت در
مرحله پسپردازش افزايش بیش از  74درصدي دقت
طبقهبندي را در پي داشته است.
در روش پیشنهادي اين مقاله کالس Soybean-clean
بیشترين افزايش دقت را در مقايسه با کالسهاي ديگر
داشته است .هنگام طبقهبندي تنها با استفاده از  63مؤلفه
اول  PCAبا آنالیز ماتريس ابهام و تصوير طبقهبندي شده
به اين نتیجه ميرسیم که میزان زيادي از پیکسلهاي
تست که در واقع متعلق به کالس  Soybean-cleanهستند
با گونههاي مختلف  Cornاشتباه گرفته شدهاند که در
روش پیشنهادي اين اشتباهات و عملکرد نويزي
طبقهبنديکننده در اين کالس بهبود شاياني پیدا کرده
است (شکل  .)4پس به عنوان يک نتیجه ميتوان گفت که
از روش پیشنهادي اين مقاله ميتوان به منظور تفکیک
گونههاي ذرت از گیاه سويا در تصاوير متوسط مقیاس
ابرطیفي استفاده کرد.

PCA

روش پیشنهادی

شکل -4نمايش کالس  Soybean-cleanدر تصوير طبقهبندي شده

تصوير حقیقت زمیني ،تصوير طبقهبندي شده با روش
[ ]77و روش پیشنهادي درشکل  5نمايش داده شده است.

جدول  -4نتايج فیلتر رأي اکثريت
13×13

11×11

0×0

0×0

8×8

3×3

39.25

34.79

04704

34.85

39.43

34.78

OA

35.19

36.45

00714

31.4

36.65

34.37

AA

32.82

39.59

04744

34.55

39.74

34.28

AV

4.32

4.39

7704

4.34

4.32

4.83

Kappa
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ج
شکل -5تصاوير طبقهبندي شده نهايي-الف)حقیقت زمیني-ب) روش
)– Kumar, B. and O. Dikshit, (2015ج)روش پیشنهادي

با توجه به شکل -5ج بايد گفت که هر چند مرحله
پسپردازش نهايي توانسته است که برچسبها را در درون
يک کالس به حالت همگن درآورد و پیکسلهاي نويزي
منفرد را حذف کند اما عملکرد تا حدودي نامطلوب آن در
مرز کالسها مشهود ميباشد که علت آن به پنجره-مبنا
بودن اين روش برميگردد از اين رو اصالح اين روش
پسپردازش و ارائه نسخهاي از آن که نسبت به لبهها
حساس باشد در تحقیقات آتي الزم به نظر ميرسد .در
نهايت بايد توجه داشت که پس از مرحله پسپردازش
دقت طبقهبندي به باالي  %34رسیده است که اين دقت

در مقاله حاضر روشي بر مبناي ويژگيهاي گشتاور
هندسي تصوير براي طبقهبندي طیفي مکاني دادههاي
ابرطیفي پیشنهاد شده است .در ابتدا تبديل  MNFبر روي
داده ابرطیفي اعمال شده و ويژگيهاي گشتاور هندسي
تصوير از چند مؤلفه اول  MNFدر ابعاد پنجره گوناگون
تولید ميشود .در مرحله بعد اين ويژگيها در کنار
ويژگيهاي طیفي قرار گرفته و از الگوريتم ژنتیک به
منظور انتخاب بهترين ويژگيهاي طیفي-مکاني استفاده
ميشود .در نهايت نیز در مرحله پسپردازش از فیلتر
مکاني رأي اکثريت براي حذف پیکسلهاي اشتباه در هر
کالس و افزايش دقت طبقهبندي استفاده ميشود .نتايج
نهايي نشان ميدهد که روش پیشنهادي ميتواند دقت
طبقهبندي را به باالي  34درصد برساند .براي مطالعاتي
آتي نیز پیشنهاد ميشود از ويژگيهاي مکاني ديگري در
ترکیب با ويژگيهاي گشتاور تصوير با هدف افزايش دقت
طبقهبندي استفاده شود.
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