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 دهیچک

به دلیل تغییر سریع جوامع بشري و به تبع آن رشد و گسترش شهرها، مطالعه این تغییرات به منظور کنترل و مدیریت هر چه بهتر 

بندي تصاویر و ارائه باشد. در امر تشخیص تغییر، طبقهضروري ميهاي کاربردي امري گیران جهت گرفتن تصمیمشهري و کمک به تصمیم

توان به دو دسته کلي ها را ميهاي بسیاري وجود دارد که آنکند. براي این منظور روشکار مناسب براي آن نقشي اساسي ایفا ميیک راه

به منظور  دهند.معموالً نتایج قابل اعتمادتري ارائه ميپایه هاي شيبندي نمود که روشهاي شي پایه تقسیمروش هاي پیکسل مبنا وروش

هاي انتخاب داده آموزشي و وابسته بودن این کار به هاي آموزشي وجود دارد. با توجه به روشگرا نیاز به دادهبندي نظارت شده شيطبقه

. هدف اصلي این تحقیق استخراج نقشه تغییرات با باشدروند کشف تغییرات مي در گیراي پرهزینه و زمانمرحلهاپراتور مجرب، این قسمت 

هاي آموزشي از باشد. در این راستا به استخراج نمونههاي آموزشي ميگیري حداکثري از نقشه قدیمي از طریق استخراج و پاالیش دادهبهره

بندي پرداخته شده استفاده در طبقه براي k-meansترین همسایه و نزدیک Kهاي ها با استفاده از روشنقشه و انجام خالص سازي آن

بندي درصدي در دقت طبقه 31 بندي حاصل شد، موجب بهبودهاي آموزشي براي استفاده در طبقهاست. نتایجي که از ویرایش داده

 اشد.بدرصد مي 90/09بهترین حالت نیز  نقشه تغییرات به دست آمده درگردید. همچنین دقت 

 k-meanترین همسایه،نزدیک Kهاي آموزشي، استخراج تغییرات، ویرایش داده ترین فاصله،بندي نزدیکطبقه واژگان کلیدی:

                                                      
 نویسنده رابط ∗

mailto:adargahi@mail.kntu.ac.ir
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 مقدمه -1 

هاي شهري و غیر انجام بسیاري از پروژهبه منظور 

شهري مانند مدیریت شهري و منابع طبیعي، مدیریت 

بحران، آنالیز تغییر کاربري زمین، مطالعه جابجائي 

ارت، تخمین میزان سهاي کشاورزي، تخمین خزمین

زدائي، مطالعه تغییرات فصلي در محصوالت مراتع و جنگل

ر داشتن اطالعات و اهدافي از این قبیل بدون در اختیا

روز از محیط پیرامون، هاي جامع، دقیق، یکپارچه و بهنقشه

باشد. به همین منظور یکي از مسائل مهمي غیر ممکن مي

که نظر کارشناسان را به خود جلب کرده است، بررسي و 

عوارض، در طول گذشت زمان و  3شناسائي تغییرات

به دسترسي  هاست. این کار با توجهنقشه 2سازيهنگامبه

اي با قدرت تفکیک آسان و سریع به تصاویر ماهواره

باال و حاوي باندهاي طیفي وسیع، امکان بررسي و  1مکاني

مطالعه به روز و بررسي تغییرات رخ داده در طول زمان را 

ها در شناسائي تفاوت ، روندکند. تشخیص تغییرفراهم مي

-متفاوت ميهاي حاالت شي یا عارضه با مطالعه در زمان
هاي چند زمانه مانند باشد؛ که این کار با استفاده از داده

دو تصویر در دو زمان متفاوت و یا تصویر جدید و نقشه 

 .[3] گیردرقومي قدیمي و موجود انجام مي

اي در زمینه تشخیص تغییرات تحقیقات بسیار گسترده

صورت گرفته است؛ از جمله کارهاي انجام گرفته در این 

پایه همبستگي توان به آنالیز تغییر مدلزمینه مي

اشاره کرد. این  [2]همسایگي تصویر و درخت تصمیم 

د که در یک منطقه نباشبر پایه این مفهوم ميها روش

جغرافیائي مشابه که در دو تاریخ مختلف تصویربرداري 

شده است، اگر تغییر اندکي رخ داده باشد تمایل به 

یجاد شده اي اهمبستگي زیادي دارند و اگر تغییر عمده

مناسب ؛ در این روش انتخاب باشندباشد ناهمبسته مي

باشد. یک روش ترکیبي اندازه همسایگي بسیار مهم مي

 در نظارت شده و نظارت نشده براي بهبود تشخیص تغییر

که در این روش نیز به منظور نیز پیشنهاد شده است؛  [1]

باید به  وروديپارامترهاي روش  ،رسیدن به دقت مناسب

. یک روش تشخیص تغییر اتوماتیک شونددقت انتخاب 

و  Olsenروزرساني پایگاه داده نقشه رقومي توسط براي به

                                                      
۱ Change Detection 
۲ Updating  
۳ Resolution  

؛ تأکید این روش روي [4]همکاران نیز ارائه گردیده است 

ها بوده که نتایج به دست آمده براي مناطق ساختمان

تري نسبت به مناطق برون شهري از دقت کمشهري 

توان استفاده از ؛ دلیل اصلي آن را ميباشدبرخوردار مي

از جمله   نام برد. مبنا براي این منظور ش پیکسلرو

گرا داده بندي شيطبقه توان بهگراي ميهاي شيروش

اشاره کرد  [1]سنجش از دوري براي تشخیص تغییرات 

وارد  GISهاي آموزشي از پایگاه داده دادهکه در این روش 

، هامناطق بزرگ مانند جنگل درد و در این روش نشومي

 باشد.تغییرات کوچک قابل تشخیص نمي

 ي پیکسلهاروش ،با توجه به تحقیقات صورت گرفته

به دلیل پیچیدگي و ادغام در مناطق پرتراکم شهري  مبنا

تري قت کمگرا از دهاي شينسبت به روشها کالس

گرا را هاي شيمزایاي استفاده از روش برخوردار هستند.

 توان بدین شکل بیان کرد:مي

 هاي پیکسل مبنا، صرفاً از اطالعات طیفیيروش •

جهیت انجیام  ودر برخي موارد از اطالعات بافیت

کنند. در صیورتي آنالیزهاي تصویري استفاده مي

 هاي طیفيگرا، عالوه بر ویژگيهاي شيکه روش

هییاي بافییت، سییاختار، مقیییاس و سییایر ویژگي و

خصوصیییات هییر عارضییه را مییورد اسییتفاده قییرار 

 .[6]دهند مي

هاي تصییویري همگیین در مقایسییه بییا تییک شییي •

ها، نسبت سیگنال به نویز بیشتري دارنید پیکسل

[7]. 

ترین بندي جز مهمدر بحث استخراج تغییرات، طبقه

بندي با باشد؛ به منظور انجام طبقههاي آن ميقسمت

باالترین دقت و میزان باالي صحت آن، استفاده از 

ال شود. به منظور اعمهاي نظارت شده پیشنهاد ميروش

بندي نظارت شده، نیاز به آموزش سیستم وجود طبقه

هاي آموزشي باید وارد الگوریتم دارد. جهت آموزش، داده

هاي بندي گردد. به منظور به دست آوردن دادهطبقه

ها به هائي وجود دارد که عمده این روشآموزشي روش

باشد. این صورت دستي و توسط یک اپراتور مجرب مي

باشند که کاماًل به اپراتور وابسته ميبه آن ها با توجهروش

بر و پرهزینه هستند و مانعي در مقابل اتوماسیون زمان

 باشند.بندي ميطبقه
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به منظور استخراج تغییرات در این تحقیق، یک روش 

بندي تصویر مورد استفاده قرار گرا به منظور طبقهشي

ز منطقه گرفته است و با استفاده از نقشه رقومي موجود ا

هاي آموزشي براي مرحله اقدام به استخراج داده

هاي گردیده بندي و پس از آن ویرایش این دادهطبقه

بندي شده و است؛ در نهایت با استفاده از تصویر طبقه

 آید.نقشه رقومي، نقشه تغییرات به دست مي

در این مقاله ابتدا روش مورد استفاده مورد بررسي قرار 

شود و در سازي این روش آورده ميج پیادهگیرد و نتایمي

گیري و پیشنهادات به دست آمده از این نهایت نتیجه

 گردند.تحقیق ذکر مي

 مورد استفادهروش ها و داده -2

روش  هاي مورد استفاده وداده در این بخش به بررسي

که در  شودپیشنهادي براي استخراج تغییرات پرداخته مي

 .نمایش داده شده استروند کلي آن  3شکل 

 های مورد استفادهداده -2-1

از منطقه  IRS-P6و  IRS-P5در این تحقیق دو تصویر 

از همان منطقه به منظور  3:2999شیراز، یک نقشه 

 3:21999مرجع کردن تصاویر و نقشه رقومي قدیمي زمین

موجود از شهر شیراز به منظور استخراج تغییرات رخ داده، 

 ار گرفته است.مورد استفاده قر

 پردازشپیش -2-2

هاي موجود براي انجام به منظور آماده کردن داده

شامل بارزسازي  ئيهاپردازشهاي بعدي، پیشپردازش

تلفیق دو ها و رادیومتریکي تصاویر، زمین مرجع نمودن آن

 پذیرد. انجام مي IRS-P6و  IRS-P5تصویر 

 ریواصت
یا هراوهام
 ریواصت
یا هراوهام

 هشقن
یموقر
 هشقن
یموقر

شزادرپ شیپ شزادرپ شیپ

یدنب هع ق یدنب هع ق

   س هع ق
1

   س هع ق
1

   س هع ق
2

   س هع ق
2

   س هع ق
4

   س هع ق
4

   س هع ق
3

   س هع ق
3

یشزوم  هداد جارختسا یشزوم  هداد جارختسا

 لا ان یشزوم  هداد لا ان یشزوم  هداد

یشزوم  هداد شیاریو

K-means KNN

1st1st 2nd2nd 3rd3rd 19-319-3 20-320-3

 شیاریو یشزوم  هداد
هدش

 شیاریو یشزوم  هداد
هدش

  یرتکید ن یدنب هق ط
هل ا 

  یرتکید ن یدنب هق ط
هل ا 

 یاتن ه یاقم و یدنب هق ط  قد یبایزرا یاتن ه یاقم و یدنب هق ط  قد یبایزرا

هدش یدنب هق ط ریوصت و هشقن ه یاقم هدش یدنب هق ط ریوصت و هشقن ه یاقم

تارییغت هشقن تارییغت هشقن

 قد یبایزرا قد یبایزرا

هدش یدنب هق ط ریوصت هدش یدنب هق ط ریوصت

 

 کار انجام يکل روند -3شکل 

 بندیق عه -2-3

بندي، در واقع تقسیم یک تصویر به هدف از قطعه

آل مطابق با هاي مختلفي است، که به طور ایدهبخش

. بر اساس این تعریف [9]باشد عوارض روي زمین مي

ها را براي توزیع مکاني مقادیر پیکسل عمدتاً ،بنديقطعه

 .[0] تشخیص عوارض در نظر دارد

هاي شي پاییه ابتیدا نییاز اسیت تیا روشبندي به در طبقه

تصییویر بییه اشیییاي کوچییک تقسیییم گییردد؛ یییا اصییطالحاً 

 بندي شود. قطعه

شود. ها نميبندي قطعهبندي شامل طبقهقطعه

تر بندي کننده تنها یک تصویر رابه اجزاي کوچکقطعه

ها کند؛ و هیچ عملیاتي به منظور شناسائي قطعهتقسیم مي
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پذیرد هاي دیگر انجام نميایر قطعهها با سو رابطه آن

[39] . 

بندي پارامترهاي از جمله پارامترهاي مؤثر در قطعه

باشند. پارامتر مقیاس بزرگي و مقیاس، همگني و شکل مي

کند؛ هاي به دست آمده را مشخص ميکوچکي قطعه

عدم تلفیق دو المان تصویري، توسط پارامتر تلفیق یا 

 شود؛ و پارامتر شکل نیز شکلهمگني سنجیده مي

یکي از مشکالت بارز  کند.ها را کنترل ميقطعه هندسي

گرهاي الزم جهت ایجاد بندي، تعیین بهینه توصیفقطعه

باشد. اغلب مي یکنواخت و همگونهاي تصویري قطعه

ت تعیین این پارامترها، بر هاي به کار گرفته شده جهروش

 پارامترهايباشند. از اینرو، انتخاب مبناي آزمون و خطا مي

بندي تصویر، از اهمیت به سزائي مناسب جهت قطعه

 .باشداست و در نتایج مؤثر ميبرخوردار 

 استخراج داده  موزشی -2-4

هاي نظارت شده نیاز به به منظور استفاده از روش

هاي وجود دارد. عمده روش آموزش سیستم مورد نظر

هاي آموزشي توسط یک اپراتور مجرب و با استخراج داده

داشتن اطالعات کافي از منطقه مورد مطالعه صورت مي 

باشند و ها به مقرون به صرفه نميگیرد؛ که این روش

هاي نظارت بنديمانعي در مقابل اتوماتیک سازي طبقه

 باشند.شده مي

آموزشي با استفاده از این  هايبراي استخراج داده

روش، باید یک نقشه از منطقه مورد مطالعه )نقشه قدیمي 

روز( موجود باشد و همچنین تصویر موجود نیز یا نقشه به

بندي شده باشد. با توجه به نوع کالس مورد نظر قطعه

بندي، اشیا تصویري که از نظر مکاني براي انجام طبقه

گیرند به عنوان داده تحت پوشش نقشه منطقه قرار مي

 2شکل شوند. درآموزشي براي آن کالس در نظر گرفته مي

نمایش داده شده است.  مکاني پوشانياي از این همنمونه

که با رنگ صورتي مشخص در این شکل تصویر زیرین 

بندي شده هاي تصویري تصویر قطعهشده است، شي

هاي مشخص شده با رنگ زرد باشد؛ و چندضلعيمي

 باشد.مربوط به الیه کالس مربوطه در نقشه رقومي مي

 
هاي آموزشي؛ رنگ آبي کمرنگ الیه کالس نحوه استخراج داده -2شکل 

هاي تصویر باشد؛ رنگ آبي پررنگ قطعهمنطقه مسکوني در نقشه مي

 باشد.بندي شده ميقطعه

 ویرایش داده  موزشی -2-5

روشي، چه هاي آموزشي استخراج شده به هر داده

هاي توسط یک اپراتور ماهر و چه با استفاده از روش

در این روش به  باشند؛اتوماتیک، همواره داراي اشتباه مي

باشد و دلیل آنکه نقشه مورد استفاده نقشه قدیمي مي

هدف نیز پیدا کردن تغیییرات رخ داده در این بازه زماني 

هاي باشد، این خود یکي از منابع وارد شدن دادهمي

توان تحت که از این حالت ميباشد، آموزشي اشتباه مي

عنوان بازشناسي الگوي نظارت شده ناقص نام برد. صحت 

هاي بنديهاي آموزشي براي تمامي مطالعات طبقهداده

 باشد.نظارت شده بسیار مهم مي

هاي در این تحقیق دو روش مؤثر جهت ویرایش داده

است که به تفصیل مورد آموزشي مورد بررسي قرار گرفته 

 بررسي قرار خواهند گرفت.

2-5-1-K تری  هم ایهن دیک 

بندي کننده است که سادگي مفهومي و این یک طبقه

هاي خطاي بهینه بیز را که در ترم 3نرخ خطاي مجانبي

𝑇𝑆کند. اگر شود را ترکیب ميمحدود مي =

{(𝑥1, 𝜑1), (𝑥2, 𝜑2), … , (𝑥𝑛 , 𝜑𝑛)} هاي آموزشي نمونه

هاي تصادفي جفت از نمونه nاي از مجموعه 𝑇𝑆باشند؛ 
(𝑥𝑖 , 𝜑𝑖)  که(i=1,2,…,n) باشد که برچسب مي𝜑  مقادیر

{1,2,...c} گیرد و را مي𝜑𝑖  کالس𝑥𝑖  را در بینc  کالس

بندي یک الگوي کند. براي طبقهمحتمل مشخص مي

ترین همسایگي، با استفاده از روش نزدیک Xنامشخص 

در  Xاز  'xترین همسایگي ابتدا نزدیک الزم است که در

                                                      
۱ Asymptotic error rate 
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TS  مشخص شود. براي این منظور، الزم است کهx'  را در

TS  [33]پیدا کرد: 

d(X, x´) =  min d(X, xi)   xi ε TS   

تواند باشد. اي در فضاي ویژگي ميهر فاصله ( , )که 

دارد به  وجود 'xتوسط برچسبي که براي  Xسپس، الگوي 

 Kitlerو  Devijverشود. همان کالس نسبت داده مي

ترین همسایگي این نشان دادند که ایده اصلي روش نزدیک

هائي که در فضاي ویژگي کنار هم قرار است که نمونه

گیرند، خیلي احتمال دارد که از کالس مشابه باشند مي

[32]. 

ترین ها آموزشي با استفاده از روش نزدیکویرایش داده

هاي آموزشي در همسایگي، با توجه به پراکندگي داده

در این روش هر داده گیرد؛ فضاي ویژگي صورت مي

آموزشي که در محدوده کالس منتسب به آن قرار نگیرد 

شود. بدین صورت که مورد ویرایش واقع شده و حذف مي

ونه آموزشي همسایه براي بررسي صحت نم kاگر از تعداد 

هاي تعداد نمونه 'kیک نمونه آموزشي استفاده شود و  

آموزشي با برچسب مشابه نمونه مورد بررسي باشد، در 

گیرد که صورتي صحت نمونه آموزشي مورد تایید قرار مي

k' .از یک حد آستانه مشخص باالتر باشد 

2-5-2- K-means 

بندي هاي آموزشي توسط خوشهبه منظور ویرایش داده

k-means [31]شود که ابتدا براي ، بدین صورت عمل مي

آموزشي یک مقدار میانگین  هايهاي دادهتمامي کالس

شود؛ سپس فواصل طیفي تک تک طیفي محاسبه مي

آیند. اگر ها به دست ميهاي آموزشي با این نمونهنمونه

نمونه مورد بررسي داراي کمترین فاصله از میانگین کالس 

خود باشد آن داده به عنوان داده آموزشي صحیح تلقي 

نگین کالسي غیر از ترین فاصله با میاشود و اگر این کممي

باشد و از کالس خود باشد داده آموزشي اشتباه مي

گردد. این کار در طي چندین ها حذف ميمجموعه داده

تواند انجام پذیرد که در این تحقیق سه تکرار مد تکرار مي

 نظر بوده است.

 1تری   ا لهبندی ن دیکط قه -2-6

ي بندي کننده قاعده تصمیم بر مبنادر این طبقه

بندي به مراکز نمونه مورد طبقه ترین فاصلهنزدیک

مورد  پیکسل یا شي. به عبارت دیگر باشدمي هاکالس

 گیرد که مرکز آن دربندي برچسب کالسي را ميطبقه

فاصله آن نمونه باشد. معموالً از ترین فاصله از نزدیک

 .[31]گردد مي استفاده 2اقلیدسي یا فاصله ماهاالنوبیس

از بندي کننده آن است که مهمترین امتیاز این طبقه

 باشد.مينظر ریاضي ساده و از لحاظ محاسباتي بسیار مؤثر 

 استخراج نقشه تغییرات -2-7

هاي استخراج نقشه تغییرات نیازمند استخراج تفاوت

باشد؛ بندي شده ميمیان نقشه قدیمي و تصویر طبقه

بندي شده و نقشه بدین منظور، فصل مشترک تصویر طبقه

قدیمي به روش تقاطع دو الیه نقشه و کالس مربوطه 

آید. همانطوریکه مشخص است، بندي به دست ميطبقه

هائي و الیه مربوط به بخشهاي مشترک این دقسمت

اند. شود که در طول زمان دست نخورده باقي ماندهمي

تفاوت میان نقشه و این فصل مشترک مربوط به 

اند ولي به دالیلي شود که در نقشه بودههائي ميقسمت

اند؛ همچنین، اختالف میان کالس مورد نظر حذف گردیده

بندي بندي و فصل مشترک نقشه و تصویر طبقهطبقه

شود که به نقشه باید اضافه هائي ميشده، مربوط به بخش

 گردند.

 نتای سازی و ارزیابی پیاده -3

در این بخش نتایج حاصل از روش مورد استفاده در 

این تحقیق براي هر قسمت به صورت جداگانه آورده شده 

 است.

 پردازشپیش -3-1

 با استفاده از معادالت  IRS-P5تصحیح هندسي تصویر 

 PCI Geomaticaافزار نومیال درجه سه و در نرمپلي

 صورت پذیرفت.

                                                      
۱ Minimum Distance Classification 
۲ Mahalanobis  
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 IRS-P5نتایج ارزیابي دقت تصحیح هندسي تصویر  -3جدول  
Number 

of points 
TotalRMSE YRMSE XRMSE  

7 0/9 93/9 10/9 ICPs 

46 97/9 66/9 16/9 GCPs 

با  IRS-P6 (LISS-4)مرجع کردن تصویر به منظور هم

نقطه کنترل و معادله  12از تعداد  IRS-P5تصویر 

نومیال درجه سه استفاده گردید. به منظور ارزیابي پلي

نقطه چک  6تصحیح هندسي این مرحله نیز از تعداد 

 استفاده گردید.

 IRS-P6و  IRS-P5مرجع کردن تصاویر نتایج ارزیابي هم -2جدول

TotalRMSE YRMSE XRMSE  

69/9 17/9 47/9 ICPs 

40/9 10/9 19/9 GCPs 

باشند. به هاي به دست آمده بر مبناي پیکسل ميدقت

منظور بهره بردن از قدرت تفکیک طیفي باالي تصویر 

IRS-P6  و قدرت تفیکیک هندسي باالي تصویرIRS-P5 ،

 این دو تصویر با تلفیق شدند.

 بندیق عه -3-2

بندي همانطوریکه در بخش قبل اشاره شد، قطعه

عبارتست از تقسیم تصویر به نواحي مفهومي یکنواخت و 

پوشاني با یکدیگر، که این نواحي یکنواخت را بدون هم

نامند. هدف اصطالحاً شي تصویري و یا قطعه تصویري مي

گرا به بندي شيبندي تصویر در این تحقیق، طبقهاز قطعه

ر خطاهاي ناشي از آنالیزهاي پیکسل مبنا منظور حذف اث

افزار بندي توسط نرم. در این تحقیق قطعهباشدمي

Definiens developer  انجام پذیرفت که پارامترهاي

و  scale ،compactnessهاي بندي نام برده تحت نامقطعه

shape افزار پارامتر باشند. در این نرمميcompactness  و

compactness  و همچنین پارامترهايshape  وcolor 

 باشد.و جمعشان مقدار عددي یک ميمکمل یکدیگر بوده 

در این تحقیق، متناسب با نوع داده مورد بررسي از 

نقطه نظر قدرت تفکیک مکاني و طیفي، کاربرد مدنظر و 

چندین  2جدول  پیچیدگي منطقه مورد مطالعه، مطابق

مقایسه  ورد بررسي وبندي، ایجاد و مسطح مختلف قطعه

 قرار گرفتند.

 استخراج داده  موزشی -3-3

به منظور استخراج داده آموزشي براي هر کالس، الیه 

پوشاني بندي شده هممورد نظر از نقشه را با تصویر قطعه

پوشاني با الیه هائي از تصویر که در این همداده و قطعه

رفته نقشه تقاطع دارند تحت عنوان داده آموزشي نظر گ

شوند. کلیه مراحل به منظور استخراج داده آموزشي با مي

صورت گرفته است.  MATLAB 8.0افزار استفاده از نرم

دهد. در شمائي از روال انجام این کار را نشان مي 1شکل

پوشاني را نشان این شکل تصویر سمت راست این هم

هائي که از نظر مکاني با الیه کالس مربوطه دهد )قطعهمي

باشند(؛ و در تصویر سمت چپ نیز نتیجه یکي مي در نقشه

هائي به رنگ قرمز هاي آموزشي )قطعهانتخاب نمونه

 اند( نمایش داده شده است.)پررنگ شده( مشخص شده

 بنديپارامترهاي مورد استفاده در قطعه -1جدول

 مقیاس ناهمگنی طیفی سا تاریناهمگنی  نرمی  شردگی هاتعداد شی
س   

 بندیق عه

 1س    11 1/9 1/9 7/9 1/9 37363

 2س    11 4/9 6/9 7/9 1/9 34213

 3س    49 1/9 1/9 7/9 1/9 32111

 4س    11 7/9 1/9 9/9 2/9 22716
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)پررنگ( تصویر هاي قرمز نحوه انتخاب داده آموزشي. قطعه -1شکل 

 هاي آموزشي انتخاب شده مي باشند.پائین نمونه

به منظور استخراج داده آموزشي براي کالس راه، با توجه به 

هاي تصویري که در یک خطي بودن الیه مربوطه، در نقشه شي

گرفتند، به محدوده با فاصله مشخص از راه داخل نقشه قرار مي

 در نظر گرفته شدند.عنوان داده آموزشي براي کالس راه 

هاي تصویري مشخص است، قطعه 1شکل همانطورکه از 

گیرند تحت که از لحاظ مکاني درون الیه کالس نقشه قرار مي

 شوند.عنوان داده آموزشي براي آن کالس در نظر گرفته مي

 ویرایش داده  موزشی -3-4

هاي آموزشي با استفاده از نقشه که دادهبا توجه به این

وجود که هم براي استخراج نقشه تغییرات مورد رقومي م

گیرد و هم از نظر تاریخي با تصاویر موجود استفاده قرار مي

ها داراي اشتباهاتي خواهند اختالف زیادي دارد، این داده

 ها از دوبود؛ از اینرو براي انجام مرحله ویرایش این داده

 روش به شرح زیر استفاده گردیده است.

3-4-1- K  تری  هم ایهیکن د 

هاي آموزشي، در این تحقیق، به منظور ویرایش داده

 29و  30در دو مرحله و برابر  kو مقدار  1برابر  'kمقدار 

به منظور پیدا  kدر نظر گرفته شده است. مقادیر مختلف 

ترین حالت ویرایشي با استفاده از روش کردن بهینه

 باشد. همسایگي مي تریننزدیک

3-4-2- K-means 

همانطوریکه در بخش قبل ذکر گردید، جهت ویرایش 

  k-meansبندي کننده هاي آموزشي به وسیله طبقهداده

سه تکرار این روش مد نظر قرار گرفت و در هر مرحله 

اي که متعلق به کالس خود نبود تحت عنوان داده داده

هاي آموزشي شود و از سري دادهآموزشي اشتباه تلقي مي

 گردد. رد نظر حذف ميکالس مو

 تری   ا لهبندی ن دیکط قه -3-5

ها، به هاي آموزشي و ویرایش آنپس از استخراج داده

شهر  3:21999منظور استخراج تغییرات رخ داده در نقشه 

گیرد. براي انجام این بندي تصویر صورت ميشیراز، طبقه

بندي نظارت شده موسوم به روش کار، یک روش طبقه

 MATLAB 8.0افزار رین فاصله با استفاده از نرمتنزدیک

 به کار گرفته شده است. 

 ارزیابی دق  و مقای ه نتای  -3-5-1

بندي با به منظور مقایسه نتایج به دست آمده از طبقه

هاي آموزشي مختلف، در این مرحله استفاده از داده

هاي صورت گرفته به صورت کمي مورد ارزیابي بنديطبقه

هاي تست یا واقعیت گیرند. براي این منظور، دادهميقرار 

بندي، مورد نیاز است. براي هر چهار سطح قطعه 3زمیني

هاي تصویري براي هر چهار کالس توسط تعدادي از شي

هاي تست انتخاب عامل خبره انساني به عنوان داده

 بندي را انجام داد.شوند تا بتوان ارزیابي طبقهمي

بندي با استفاده از حاصل از طبقه نتایج 4جدول در 

هاي آموزشي موجود قبل از ویرایش و بعد از تمامي داده

 ها آورده شده است.ویرایش با استفاده از تمامي روش

هاي مشخص است دقتجدول همانطوریکه از 

هاي هاي انجام شده پس از ویرایش دادهبنديطبقه

دلیل است که اند. این بدان آموزشي عموماً افزایش داشته

بندي هاي اشتباه، طبقهها آموزشي دادهبا ویرایش داده

گیرد. در کننده با اطمینان بیشتري مورد آموزش قرار مي

                                                      
۱ Ground Truth 
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هاي مورد دو روش به کار رفته به منظور ویرایش داده

آموزشي نیز با توجه به جدول مذکور، مشخص است که 

باشد و با توجه به عمدتاً بهتر مي k-meansنتایج روش 

رود به ها نیز کمتر از بین مياینکه در این روش مرز داده

 باشد. ظاهر از درجه اطمینان باالتري برخوردار مي

در برخي حاالت همانطور که در جدول نیز مالحظه 

بندي پس از انجام ویرایش کاهش یافته گردد، دقت طبقهمي

شود منجر به این کاهش دقت مياست؛ یکي از دالیلي که 

ها آموزشي اشاره کرد توان به حذف تعداد خیلي زیاد دادهمي

ها و آموزش نامناسب که به دلیل کم شدن بیش از حد آن

شود این بندي کننده اشاره کرد. همانطوریکه دیده ميطبقه

کاهش دقت نیز هنگام کوچک کردن همسایگي در روش 

KNN  روش و افزایش تکرارها درk-means دهد. رخ مي 

هاي هاي به دست آمده با استفاده از دادهالبته دقت

ها با بیشتر باشند که احتمال تغییر آنتست محدودي مي

 باشد.هاي تست نیز ممکن ميکردن داده

 تهیه نقشه تغییرات -3-6

ترین بندي تصویر و انتخاب دقیقپس از طبقه

یرات رخ داده و بندي مرحله بعدي استخراج تغیطبقه

باشد. بدین منظور الیه کالس تولید نقشه تغییرات مي

افزار بندي شده در نرممورد نظر با کالس متناظر طبقه

ArcGis 9.3  تقاطع داده و نواحي مشترک و غیر مشترک

دهنده هائي که نشانشود. قسمتاین دو الیه استخراج مي

هائي قسمتباشند، مربوط به فصل مشترک این دو الیه مي

باشند که در طول زمان تغییر نکرده و در نقشه مي

هاي غیر مشترک الیه اند. قسمتنخورده باقي ماندهدست

کالس مربوطه نقشه با این فصل مشترک، مربوط به نواحي 

 باشد که در نقشه موجود بوده و در زمان اخذ تصویر بنامي

ذف شوند؛ اند و از نقشه نیز باید حبه دالیلي حذف گردیده

بندي هاي غیر مشترک کالس طبقهو همچنین قسمت

شده در تصویر با این فصل مشترک، مربوط به نواحي 

اند و باشد که در نقشه موجود نبوده و یا بعداً ایجاد شدهمي

 .باید به نقشه اضافه گردند.

نقشه تغییرات به دست آمده نمایش داده  4شکل در

مربوط به  "الف" شده است. که در این شکل، تصویر

 "ب"تغیییرات مربوط به کالس منطقه مسکوني، تصویر 
 "ج"تغیییرات مربوط به کالس زمین زراعي، تصویر 

 .باشندتغیییرات مربوط به کالس پوشش گیاهي مي

 

 موزشيهاي آبندي با استفاده از کلیه دادههاي به دست آمده از طبقهدقت-4جدول 

 ق ل از ویرایش
k-means KNN 

 بندیس   ق عه
3rd 2nd 1st 3-22 3-11 

 1س    99/43 99/96 19/64 21/93 19/40 61/69

 2س    61/91 61/91 31/01 61/01 21/06 21/93

 3س    99/03 21/03 71/01 99/03 31/01 1/97

 4س    99/76 71/79 71/99 31/01 01 61/79

       

میزان تغییرات رخ داده )بدون تغییر، حذف شده و 

هاي اضافه شده(، به صورت درصدي از نقشه و کالس

 آورده شده است. 1جدول  موجود در تصویر در

 میزان تغییرات رخ داده در منطقه )بر حسب درصد( -1 جدول

نواحی اضا ه 

 شده 

مناطق بدون 

 تغییر 

مناطق حذف 

 شده 
 کالس

 مناطق م کونی 71/7 27/02 10/41

 های زراعیزمی  72/11 29/64 7/42

 پوشش گیاهی 41/41 17/16 91/76

 نقشه نغییرات ارزیابی دق  -3-7

به منظور ارزیابي نقشه تغییرات به دست آمده توسط 

روش پیشنهادي، این نقشه را با نقشه تغییرات واقعي مورد 

آورده شده است.  6جدول داده و نتایج آن در مقایسه قرار

هاي مورد نظر در این مقایسه با استفاده از مساحت کالس

هر دو نقشه تغییر دستي و به دست آمده از این روش 

 انجام گرفته است.
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 دقت نقشه تغییرات به دست آمده-6جدول 

مناطق حذف 

 شده 

نواحی اضا ه 

 شده 

مناطق بدون 

 تغییر 
 کالس

 مناطق م کونی 90/09 46/04 91/76

 های زراعیزمی  24/96 39/03 36/99

 پوشش گیاهی 26/01 79/96 97/64

 پیشنهادات و گیرینتیجه -4

در این تحقیق به منظور شناسائي تغییرات از یک 

گرا مورد استفاده قرار گرفت، که براي آموزش روش شي

هاي آموزشي که به صورت اتوماتیک از این سیستم، از داده

نقشه قدیمي استخراج شد، استفاده گردید. همانطوریکه 

هاي آموزشي داراي اشتباهاتي بیان گردید، این داده

هاي ویرایشي ارائه شده، این ربقه الگوریتمهستند که به ط

ها مورد پاالیش قرار گرفتند. نتایج به دست آمده از داده

هاي بندي براي قبل و بعد از ویرایش دادههاي طبقهدقت

ها را در مرحله آموزشي نشان دهنده اهمیت دقت این داده

سازد. پس از این مرحله نیز بندي کاماًل آشکار ميطبقه

شود. در ادامه این بخش به تغییرات استخراج مينقشه 

ارائه نتایج حاصل از این تحقیق و پیشنهاداتي به منظور 

بهبود تحقیقات آتي در زمینه شناسائي تغییرات با استفاده 

هاي رقومي پرداخته خواهد اي و نقشهاز تصاویر ماهواره

 شد.

بنیدي تیأثیر انتخاب پارامترهیاي میورد نییاز قطعه •

بندي ري روي نتایج به دست آمده از طبقهگیچشم

 خواهد گذاشت. 
هاي آموزشي با اسیتفاده از استخراج اتوماتیک داده •

نقشه رقیومي قیدیمي منطقیه، کمیک شیایاني بیه 

 اتوماسیون استخراج تغییرات خواهد کرد. 
 هیايبا توجه به نتایج به دست آمده، وییرایش داده •

أثیر تی k-meansو  KNNآموزشي به هر دو روش 

  گذارد.بندي ميباالئي در نتایج حاصل از طبقه

 
 ب

 
 الف

 
 ج

هاي زراعي و پوشش گیاهي؛ رنگ آبي مربوط به نواحي تغییر نکرده، رنگ قرمز نواحي حذف نقشه تغییرات براي کالس مناطق مسکوني، زمین -4شکل 

 اضافه شده مي باشد. شده و رنگ سبز مربوط به نواحي

با توجه  k-meansمیزان قابلیت اطمینان به روش  •

داري در نگه KNNبه الگوریتم آن، نسبت به روش 

هاي آموزشي در فضیاي و حفظ مرزهاي میان داده

 ویژگي، باالتر است.

گرا، تعیداد هیاي شیيبا توجه بیه اسیتفاده از روش •

 تري مورد نیاز است.آموزشي کمهاي نمونه
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نتییایج اسییتخراج تغییییرات، تحییت تییأثیر دقییت  •

 بندي عوارض تصویري نیز قرار دارد.طبقه

پیشنهاداتي نیز جهت بهبود عملکرد شناسائي تغییرات 

 گردد:به صورت زیر ارائه مي

بنیدي و بیه تبیع آن به منظور افزایش دقیت قطعه •

لیزهییائي تییوان از آنابنییدي عیوارض، ميدقیت طبقه

 ها از تصویر استفاده نمود.مانند حذف سایه
مقایسه روش پیکسل مبنیاي روش پیشینهادي بیا  •

 رسد. گراي آن نیز مناسب به نظر ميروش شي

هائي به منظیور بهینیه کیردن پارامترهیاي از روش •

بنییدي، جهییت افییزایش قابلیییت اطمینییان قطعه

 بندي انجام شده، استفاده شود.قطعه

هیاي ترین دادهن به بهترین و دقیقبه منظور رسید •

و دیگییر  SVMهییا ماننیید آموزشییي از سییایر روش

 ها استفاده شود.ها جهت ویرایش آنروش

تییوان از نقشییه تغییراتییي کییه از طریییق روش مي •

هنگیام رسیاني  پیشنهادي به دست آمده جهت بیه

 نقشه رقومي قدیمي استفاده نمود.
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