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 (1931 شهريور، تاريخ تصويب 1931 ارديبهشت)تاريخ دريافت 

 چکیده

ريزي شهري، هاي مختلف مانند نظامي، مديريت و برنامهتصاوير فراطیفي، به دلیل کاربردهاي برجسته اين تصاوير در حوزه يبندطبقه

دارا بودن  لیبه دل يفیراطف ري. تصاوديآيبه شمار م يفیطفرا ريدر پردازش تصاومهم  اریبس مسائلاز  يکمديريت منابع و کشف معادن، ي

ابعاد  يدهند. بزرگيکاربر قرار م اریدر اخت يبردارريبا صحنه تصو يش بیترک ادر ارتباط ب يباال، اطالعات قابل توجه يفیطتوان تفکیک 

کي از علت ي نیبه هم ،دهديکاهش م يارا به صورت قابل مالحظه يبندکند بلکه دقت طبقهيتر مدهیچینه تنها محاسبات را پ ريتصاو نيا

 نيباشد. در انظر ميهاي مناسب جهت استخراج عوارض موردويژگي ردنطیفي انتخاب کهاي ابرهاي پردازش و تحلیل دادهترين بخشمهم

سنجنده هوابرد  لهیباشد که به وسيم پاوياشود. منطقه مورد مطالعه مربوط به دانشگاه يارائه م پیچیدگي نيغلبه بر ا يبرا يروش قیتحق

ROSIS جهت  يپردازششیبه عنوان پ يبعد ذات نیبه کمک تخم ياصل ياجزا زیروش آنال ده است.ش يبردارريتصو ایتاليا ياز قسمت شمال

 يمطلوب برا يتعداد باندها Hysimeبه روش  يذات عدب نیانجام شده است. در مرحله اول با استفاده از روش تخم يبندطبقه جيبهبود نتا

استخراج  يبندطبقه يهاتميالگور ياجرا يبرا نهیبه يباندها ياصل ياجزا زیشده است و با استفاده از روش آنال مشخص يبندطبقه

بندي تصوير فراطیفي پیاده سازي ، ماشین بردار پشتیبان و شبکه عصبي براي طبقهC4.5گیري هاي درخت تصمیمسپس روش. شوديم

دقت  نيشتریب 349/0 يدقت کل اب يبه روش شبکه عصب يبندکه دقت طبقه شده سهيمقا يبندطبقه هايدقت روش تيدر نهاشده است. 

 ها داشته است. کنندهيبندطبقه انیرا در م

 گیري، شبکه عصبيي، درخت تصمیمژگياستخراج وي، کاهش بعد ذاتبندي، ي، طبقهفیطراب ريتصاو واژگان کلیدی:
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 مقدمه -1

امروزه با پیشرفت سريع صنايع الکترونیک و فناوري 

ساخت قطعات الکترونیکي با ابعاد بسیار کوچک، امکان 

هايي با توان تفکیک مکاني و طراحي و ساخت سنجنده

طیفي بسیار خوب فراهم شده است و اين امر دستیابي به 

ده تر با ارزش اطالعاتي بیشتر را فراهم نموهايي دقیقداده

ها که از قابلیت تفکیک طیفي است. يکي از انواع اين داده

بسیار بااليي برخوردار است، تصاوير فراطیفي است. چشم 

 ديتواند مشاهده نماينور را م فیاز ط يانسان فقط باند مرئ

 يهانور با فرکانس فیدر ط يمرئ ریغ يباندها کهیدر حال

 عهرابنفش, اشف يشامل باندها که و کمتر وجود دارد شتریب

x ،و تشعشعات مادون قرمز ويکروويمايي، ويامواج راد 

است که  يتکنولوژ کي يفیفراط يبردارري. تصوباشدمي

را به  میستیآن ن دنيها که قادر به دفیاز آن ط يمناطق

از آنها  يمرئ ريکند و تصاويم يبندمیتقس شتریب يباندها

متشکل است از صدها  يفیطفرا ري. تصاو[1] کنديم جاديا

 يهايژگيو ييکه امکان شناسا وستهیو به هم پ کيباند نزد

 يفیط يژگيرا با توجه به و نیمختلف عوارض سطح زم

فراطیفي با تهیه  يهاسنجنده .کند يها فراهم ممتفاوت آن

زياد، باعث شناسايي و  يفیاطالعات با توان تفکیک ط

 ريشود. تصاوجداسازي سطوح زمیني شبیه به هم مي

فراهم  نیاز عوارض سطح زم قیدق يفیط يفراطیفي امضاها

ها نقش يبنددر بهبود دقت طبقه ريتصاو نيا .کننديم

 ريتصو يبندطبقه يبه صورت کل. [2] دارند يمهم

 زیبرانگمسئله چالش کيها باند اديتعداد ز لیدل به ،يفیفراط

هاي خاصي براي ، به همین جهت نیاز به پردازش[1] است

بر کاهش ابعاد  نيبنابرااين تصاوير وجود دارد. استفاده از 

در  زیآمیتگام موفق کاستخراج بهینه اطالعات يمبناي 

 .ديآيبه شمار م يفیفراط ريتصو يبندطبقه

 زین يمشکالت يدارا ريتصاو ريمانند سا ريتصاو نيا

 يکم يو اطالعات ارتفاع يدقت مکان از جمله : ،باشندمي

براي تحیل اين  .باشندي دارا ميبعدسه  يهاکالس يبرا

 حجمحساس و  يهاآشکارساز ع،يسر يهاوتریکامپتصاوير، 

 يفضاباشد. مورد نیاز ميبزرگ  يهاداده رهیذخزياد براي 

شناخته  1وزیه دهيپد عنوانباال که به  اریبا ابعاد بس يژگيو

معناست  نيبه اها اين دادهدر  وزیه دهيپد. [4, 9] شوديم

                                                           
1 Hughes 

که دقت یثابت هستند در حال يآموزش يهاکه تعداد داده

ها صد همچنین ابدييمابعاد کاهش  شيبا افزا يبندطبقه

دارند و ممکن است  گريدکيبا  ييباال يباند که همبستگ

 يگدیچیپ شيافزا موجب کهباشند  ياطالعات اضاف يدارا

 .[7-5] شوديم يمحاسبات

مطرح  يفیفراط ريتصاو يبنددر طبقه اي کهمسئله

 سه فضا يبه صورت کل فرض است. يفضا يبزرگاست، 

 يفضا (1 شود،گرفته ميها در نظر داده زیآنال يبرا

 يبندکه در مراحل طبقه ييهايژگي: که همه ويورود

: که يخروج يفضا (2، شوديرا شامل م ميااستفاده کرده

 نيدرتمندترفضا ق نيا ها است.از همه کالس يامجموعه

 يفضا (9و  باشديفضا از نقطه نظر استخراج اطالعات م

 يکه فضا يو خروج يورود يفضا نیب يي: فضا2فرض

 ياابعاد فض شيبا افزا. [3, 9]شوديها در نظر گرفته ممدل

فرض به صورت  يکالس, فضا يتعداد مشخص يبرا يورود

را  يبندطبقه جهیعمل نت نيکه ا کنديم دایرشد پ يينما

 يهاکنندهيبنداستفاده از طبقه . باکندياعتماد مقابلریغ

 .[9] اجتناب کرد زیمشکل ن نيتوان از ايم يجمع

 لیقبها از کنندهبنديعملکرد طبقه [19-10]در 

ترين همسايه، کمترين فاصله، ي عصبي، نزديکهاشبکه

تفکیک گیري و آنالیز بیشترين شباهت، درخت تصمیم

 . دره استدطیفي بررسي شهاي فراروي داده 9کرنل فیشر

 سازيعنوان يک تکنیک بهینه الگوريتم ژنتیک بهاز  [14]

 هايابتکاري، در تعیین مقادير بهینه پارامترهاي ماشین افر

 هايويژگي زيرمجموعه انتخاب همچنین و پشتیبان بردار

 شده است.استفاده  يففراطی تصاوير بنديطبقه در بهینه

و  Adaboost درخت مبنا يجمع تميدو الگور [15]در 

که  دهدينشان م جينتا .شده است يبررس يجنگل تصادف

Adaboost با اختالف  ،يمشابه يدقت کل يو جنگل تصادف

در  يجنگل تصادف کهیدرحال .دهنديبه دست م زیناچ

 .کنديتر عمل مداريو پا ترعيمرحله آموزش سر

مقاله با استفاده از  100 جياز نتا ياخالصه [11]در 

که  کنديرا ارائه م بانیپشتبردارنیماش يبندطبقه تميالگور

 [17]در محدود دارد.  يبا وجود نمونه آموزش يخوب ييتوانا

 نيکترينزدپشتیبان، بردارماشین نیب يقیدق سهيمقا

 بردارنیکه ماش کنديارائه م يو روش شبکه عصب يگيهمسا

                                                           
2 Hypothesis space  

3 Kernel Fisher 
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 يو دارا کنديعمل م گريروش د دوبهتر از  بانیپشت

به  يشبکه عصب .باشديم وزیه دهيبه پد يکمتر تیحساس

کاربرد دارد و  ريتصاو يبندگسترده در طبقه يلیصورت خ

 يسنت يهاقدرتمند نسبت به روش اریبس يهاروشاز  يکي

 [9]در  .[19, 17] باشديم( رهیشباهت و غ نهیشیب) مانند

 تميالگور يمبنا ها برکنندهيبنددار از طبقهوزن بیترک کي

ساده  بیبه منظور بهبود دقت ترک مطرح شده است. کیژنت

دار استفاده وزن بیترک کيچندگانه  يهاهکننديبندطبقه

 تميمناسب بودن الگور انگریب قیتحق نيا جينتا شده است.

 يبرا يدهمطلوب وزن يهاپارامتر افتني يرا برا کیژنت

 .باشديچندگانه م يهاکنندهيبنددار طبقهوزن بیترک

هاي فراطیفي توجه ديگر در پردازش دادهمسئله قابل

ها است. بندي آنها بحث کاهش ابعاد دادهمنظور طبقهبه 

با ابعاد  يها را از فضاانتقال است که داده کيکاهش ابعاد 

کاهش  کی. تکنبرديتر منيیبا ابعاد پا ييباالتر به فضا

با ابعاد  ديجد يفیفراط ريرا به تصاو يفیفراط ريتصاو ،ابعاد

 ريتصو ياطالعات هندس يابيباز تا دهديکمتر انتقال م

غلبه بر مشکل  لیکاهش ابعاد پتانس .[1] باشد ريپذامکان

دو  ي. به طور کل[20, 13] کند يداده را فراهم م يافزونگ

و  يژگيروش عمده کاهش ابعاد فضا شامل استخراج و

, 1] که همان انتخاب باند است وجود دارد يژگيانتخاب و

21 ,22].  

 کي افتنيمتمرکز بر روي  يژگوي استخراج هايروش

 ريگیاندازه هیاول هاييژگياز و خطيریغ اي يخط بیترک

شده با ابعاد کامل به فضاي با ابعاد کم هستند. در واقع 

به  يمعموال خط بیترک کيهاي با ابعاد کامل توسط يژگيو

 زیهاي آنال، مانند روش[1] شونديابعاد کم نگاشته م

اجزاي مستقل  زیآنال ،[29] (LDA)ي خط رييپذکیتفک

(ICA) [24]، ي هاي اصلمؤلفه زیآنال(PCA) [25] ، انتقال

 [27, 29] (MNF) کسر کمترين نويز و [21]موجک 

بر پاک کردن  يمبتن يژگيهاي انتخاب وروش .گردنديم

 .باشديها ممجموعه ريز نيو انتخاب بهتر ربطيب يهايژگيو

از  يمجموعه اصل ريز کيکردن  دایدر پ يها سعروش نيا

از  يکي. دارد  هاآن يکيزیف يها بدون از دست دادن معنداده

دو روش انتخاب باند و استخراج باند در  ياساس هايفرق

 .[7, 1] باشديم يکيزیف يو انتقال معنا يکيزیف يحفظ معنا

بعد يافته، ابعادي برابر با ال نمايش کاهشبه صورت ايده

باشد. به صورت کلي رنج وسیعي از ذاتي داده را دارا ميبعد 

طیفي هاي فراها در تخمین بعد ذاتي و کاهش ابعاد دادهروش

را به کمک  ياستخراج يهايژگيتعداد و يبررسوجود دارد. 

 يبرا ياديز يهاکی. تکنمیدهيانجام م يبعد ذات نیتخم

 اديز يبه علت همبستگ مطرح شده است. يبعد ذات نیتخم

 نیب تواننديها نمکنندهيبندطبقه ،يفیطفرا ريباندها در تصاو

 نیتخم جهیدر نت قائل شوند. زيتما گنالیبع سامن بعضي

مهارت  کي با ابعاد باال ريدر تصاو يفیگنال طیتعداد منابع س

 يمنظور برا نیبه هم .شوديو دشوار محسوب م يضرور

 يهايژگيابعاد و ديبا قیشده دقيبندداشتن نقشه طبقه

 يبعد ذات نیبه کمک تخم نکاريا کرد. يرا بررس ياستخراج

يک مطالعه گسترده روي تخمین بعد ذاتي در  .ردیگيانجام م

 ريتصو يبندبهبود طبقه [20]انجام شده است. در  [23]

عدد بعد  يبرمبنا يژگياستخراج و به کمک روش يفیفراط

 بانیپشتبردارنیها به کمک روش ماشداده يبندو طبقه يذات

دقت  شرو نيکه به کمک ا دهدياست و نشان مه شد انجام

به  [90]در  .ابدييم شيدرصد افزا 10حدود  يبندطبقه

ارزيابي و مقايسه پنج تکنیک تخمین بعد ذاتي براي کاهش 

ها براي است. عملکرد اين تکنیکابعاد داده فراطیفي پرداخته

تخمین بعد ذاتي داده فراطیفي بررسي شده و عملکرد آنها 

ها مقايسه شده است. از بندي نظارت شده دادهروي طبقه

رآوردکننده (، بEV) ژهيبرآوردکننده مقدار وهاي تکنیک

(، CD(، برآوردکننده بعد همبسته )MLشباهت ) نيشتریب

ترش سگ ني( و کمترPN) يبندبرآوردکننده عدد بسته

-بندياستفاده کرده است. طبقه (GMST) کيدرخت ژئودز

شده بندي نظارتکننده نزديکترين همسايگي براي طبقه

گیري نشان داده است که تصوير استفاده شده است. نتیجه

ها براي کاهش ابعاد، آنالیز اجزاي اصلي و ترين روشمناسب

باشد. يک بررسي و مقايسه روي آنالیز اجزاي مستقل مي

 هاي تخمین بعد ذاتي در اين مطالعه انجام گرفته است.روش

 نیتخم يهاروش نياز بهتر يکي [23, 20]بر اساس 

 نيروش در ا نيکه از ا باشديم Hysimeروش  يبعد ذات

 Hysimeگام در روش  نیاول استفاده شده است. تحقیق

با  زيو نو گنالیس يهمبستگ سي)برآورد( ماتر نیتخم

 يچندگانه است. در گام بعد ونیاستفاده از روش رگرس

Hysime سيماتر ژهيو ياز بردارها يارمجموعهيز 

 گنالیس يفضاريشکل ز نيکه به بهتر گنالیس يهمبستگ

مزيت اين متد اين است   .شونديکند، استفاده م يرا معرف

کند. ترم اول مربوط به را کمینه مي 1که دو تابع هدف

                                                           
1 Objective function 
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ي نزول يکه تابع شودمي 1گنالیپروجکشن س يشدت خطا

از  يصعود يکه تابع 2زيشدت نواست و ترم دوم مربوط به 

 شود.، مربوط ميگنال هستندیس ير فضايابعاد ز

س ين ماتریز، تخمينو يهمبستگن ین روش تخميا يخروج

, 20] باشديگنال میس ير فضايگنال و ابعاد زیس يهمبستگ

را  يژگيو يابعاد فضا ين عدد بعد ذاتی. با استفاده از تخم[91

 يژگياستخراج و يهان کرد و با استفاده از روشییتوان تعيم

ن يکاهش داد. که در ا يتوان ابعاد داده را به عدد بعد ذاتيم

ها يژگيبه منظور استخراج و ياصل يز اجزایاز روش آنال تحقیق

نه هستند یبه يباندها ياستخراج يهايژگياستفاده شده است. و

که  ييهارد. روشیگيها صورت مداده يبندو بر اساس آنها طبقه

 بردارنیها مورد استفاده قرار گرفتند ماشکالس يبندطبقه يبرا

باشند که به مي C4.5م یو درخت تصم يبان، شبکه عصبیپشت

 رد.یگيقرار م ياختصار مورد بررس

 روش پیشنهادی -2

در اين مطالعه تاثیر کاهش ابعاد به کمک تخمین بعد ذاتي 

شود. سه روش ها بررسي ميبندي دادهبر دقت نتايج طبقه

پشتیبان و بردار، ماشینC4.5کننده درخت تصمیم بنديطبقه

( 1اند. شکل )به منظور اين مطالعه استفاده شده شبکه عصبي

دهد. به منظور مقايسه اثر نشان مي مراحل روش پیشنهادي را

ها در يک کنندهبندياين روش بر روي دقت نتايج، طبقه

مرحله روي کلیه باندهاي تصوير و در يک مرحله بر روي 

گردند. دقت نتايج هر هاي حاصل از کاهش ابعاد اعمال ميداده

گیرد و اثر کاهش مورد مقايسه قرار مي کنندهبنديسه طبقه

 شوند.ر هر سه روش مورد ارزيابي قرار داده ميباندها د

 
 مراحل روش پیشنهادي -1شکل

                                                           
1 Signal Projection Error 

2 Noise Projection 

هاي در ادامه اين بخش با تفصیل بیشتري به الگوريتم
-بردار، ماشینC4.5کننده درخت تصمیم بنديطبقه

 پشتیبان و شبکه عصبي پرداخته شده است.

 یریگمیدرخت تصم -2-1

درختي است که موضوعات را بر اساس  درخت تصمیم،
-درختهاي تصمیم. نمايدبندي ميها طبقهمقادير صفت

روشي براي نمايش يک سري از قوانین هستند که گیري، 
شوند. در اين روش جداسازي منتهي به يک رده يا مقدار مي

يابد تا فاصله بین هاي مجزا ادامه ميها به گروهمتوالي داده
دو پارامتر در نظر  .جداسازي افزايش يابدها در هر گروه

قاعده استفاده  ،يریگمیگرفته شده در روش درخت تصم
در هر گره و شرط توقف گسترش  يریگمیتصم يشده برا

 يها است. قاعده استفاده شده براوگره يریگمیدرخت تصم
 يآنتروپ اي 9جیني تواند شاخصيدر هر گره م يریگمیتصم

ها رهوگ يریگمیباشد و شرط توقف گسترش درخت تصم
هرس کردن  ايتواند محدود کردن عمق رشد درخت يم

 ابد،يگسترش  ييتا اندازه نها توانديدرخت باشد. درخت م
با مداخله  ايتوکار  ياکتشاف يهاسپس با استفاده از روش

که دقت در آن از  يااندازه نيکوچکتر کاربر، درخت به

روش چون تعداد دفعات  نيدر ا .ابدييکاهش م دست نرود
کار  يبه خوب اديز يرهایبا متغ کننديها گذر ماز داده يکم

 با .شونديها به سرعت ساخته ممدل جهینت در کننديم
 نیرابطه ب صیتشخ يریمتغتک يهاتمياستفاده از الگور

 .[92] شوديتر مکننده سختينیبشیپ يرهایمتغ
 يرهایمتغ ينیبشیپ يبرا 4يبندکالس يهادرخت

 ينیبشیپ يبرا 5ونیرگرس يهاو درخت يادسته
 يرود. سه روش خودکار برا يبکار م وستهیپ يرهایمتغ

 C4.5و  CARTو  ID3 هاي، روشمیدرخت تصم يطراح

بودن  يخطریخودکار غ يهاروش نيا يايباشند. از مزايم
 ييباال و توانا تآسان، سرع يريپذریکننده، تفسيبندطبقه

 .و ....( است يگروه ،ييدودوها )کار با همه داده

 C4.5الگوریتم  -2-1-1

مجموعه هاي آموزشي،اگر در مجموعه داده

1 2, ,...{ }, KC C C و مجموعه  هاکالسدهنده نشانT 

                                                           
3 GINI 
4 Classification trees 

5 Regression trees 
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هاي آموزشي هاي موجود در دادهبیانگر مجموعه نمونه

مجموعه  يمحتوا يبرا باشد، در اين صورت حاالت زير

در گره داده شده از درخت  Tي آموزش يهانمونه

 وجود دارد: يریگمیتصم

 T  ها متعلق همه نمونه و چند نمونه است اي کيشامل

درخت  ، در اين حالتباشنديم jCکالس  کيبه 

-است که نشانبرگ  کي تنها شامل T يبرا میتصم

 باشد.مي jCکالس دهنده 

 T ي هاکالس است که متعلق به ييهاشامل نمونه

 يارمجموعهيبه ز بايد T در اين حالت .مختلفي هستند

ها از تک کالس ياصورت مجموعههکه ب ييهااز نمونه

بر  Tمجموعه داده هاي آموزشي  .شود میهستند تقس

ها که به صورت اساس يکي از مشخصه يا ويژگي

 1 2, ,  , nO O O  1 يمجموعه ها يرز بهاستT ،

T2 ، ... ،nT  تقسیم اين برايشود.  مي بنديبخش-

 در مجموعه بهره برد. 1آنتروپيتوان از تست مي بندي

T، اگر ( ),ifreq C T در  ييهاتعداد نمونه نشانگرT 

تعداد  بیانگر Tتعلق دارند، و  iCکه به کالس باشد 

مجموعه  آنتروپيگاه آن ،باشد Tها در مجموعه نمونه

T بعد از  شود.مي( محاسبه 1) هبا استفاده از رابط

ي بر اساس مقادير خروج nبه  Tمجموعه  بنديبخش

مشخصه انتخاب شده  1 2, ,  , nO O O ، خروجي

مقدار پارامتر و  آيدمي( بدست 2از رابطه )مشخصه 

Gain ( بدست م9با استفاده از رابطه )آيدي. 

(1) 2

1

(T) ((freq(C , ) / ).log (freq(C , ) / ))
n

i i

i

Info T T T T


  

(2) 
1

(T) (( / ). (T ))
n

X i i

i

Info T T Info


 

(9) Gain(X) Info(T) Info (T)X  

 مقدار، مشخصه کيانتخاب  اریمع يتروپآنتست  در

 Gainاي با بیشترين مقدار . مشخصهباشديم Gain پارامتر

شود و اين روند استفاده مي Tبندي مجموعه براي بخش

 گیرد.براي هر زير مجموعه نیز انجام مي

به ازاي  گسسته، هايمشخصهبراي  C4.5در الگوريتم 

اما  شود.هر مقدار يک خروجي و شاخه در درخت ايجاد مي

                                                           
1 Entropy 

هاي پیوسته، بايد جدا سازي بر اساس يک در مورد مشخصه

 يمقدار عددداراي  Yاگر مشخصه  حد آستانه صورت گیرد.

و  YZ يهايبا خروج ينريتست با کي، باشد وستهیپ

Y>Z در مقابل مقدار حدآستانه  شخصهاساس مقدار م، برZ 

 Zبدست آوردن مقدار حد آستانه  يبرا شود. فيتعر ديبا

، Yمورد بررسي ي بر اساس مشخصه آموزش يهانمونهابتدا 

هاي کنیم نمونهشود. فرض مييمرتب م يبه صورت صعود

مرتب شده به صورت  1 2,  ,  ,  mv v v هر هستند .

توان باشد را مي Yمقدار عددي که در بازه اعداد مشخصه 

مقدار  C4.5 تميالگور به عنوان حد آستانه انتخاب کرد.

هر حد فاصله  يکوچکتر را برا 1,  i iv v  به عنوان حد-

، يعني حد آستانه از مجموعه کنديآستانه انتخاب م

 1 2 1,  ,  ,  mv v v  شود. عددي به عنوان انتخاب مي

شود که به ازاي آن، پارامتر حد آستانه نهايي انتخاب مي

Gain  مشخصهY .حداکثر مقدار خود باشد 

 اي کيدور انداختن  میهرس درخت تصم ياصل فهیوظ

درخت  يهاکردن آن با برگ نيگزيو جا ردرختيچند ز

بزرگ  میتصم درختاندرک و فهم  باشد.يساده م میتصم

که  يخاص يمحتوا يهر گره رايز باشد،ي ميسختکار 

ساخته  نیشیپ يهاها در گرهتست يهايتوسط خروج

کردن مدل درخت تر و قابل فهمتر خوانا يبرا دارد.را شده 

توان يمشود را ختم ميبرگ  مسیري که به يک م،یتصم

شامل  IF قسمت .کرد ليتبد IF-THENقانون يک به 

 IF يهاقسمت و باشديم مسیر کيدر ها تست همه

قسمت  همچنین فرد باشد.منحصربه دتوانيم نیقوان

THEN [99]باشد يي مينها يبندطبقه. 

 پشتیبانبردارماشین -2-2

دو کالس را با برازش يک  پشتیبانبردارماشین

هاي آموزشي دو جداکننده خطي بهینه به نمونه 2ابرصفحه

کند. مسئله کالس در فضاي ويژگي چند بعدي، جدا مي

سازي بر مبناي کمینه کردن ساختار ريسک و بهینه

 9هاي بین ابرصفحه جداکننده بهینهماکزيمم کردن حاشیه

هاي آموزشي بردارهاي شود و نزديکترين نمونهانجام مي

بندي . براي طبقه[94,95]شوندپشتیبان نامیده مي

يک  ixبعدي،  dهاي دودويي در يک فضاي ويژگي کالس

                                                           
2 Hyper Plane 

3 Optimal Separating Hyper Plane 
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با يک بردار  f(x)نمونه باشد. ابرصفحه  Lداده آموزشي از 

b/شود به طوريکه تعريف مي bو باياس  wنرمال  w 

 فاصله بین ابرصفحه و مبدا است.

 (4) (x) w.x bf    

-داده شوند،يجدا نم يکه بصورت خط يمسائل يبرا

که  میکنيم ريبا ابعاد باال تصو يفضا کيرا به  يورود يها

 يابرصفحه خط کيکردن  منطبقنمونه  ديجد عيتوز نيا

کردن در  ريمحاسبات گسترده تصو .سازديم ريپذرا امکان

کاهش  kکرنل مثبت  کيبعاد باال با استفاده از افضا با  کي

 .[91]ابدييم

(5) (x ) (x ) k(x , x )i j i j   

با  ييتابع ابرصفحه نها تابع نگاشت است.  کهييجا

 :شوديم فيتعر (1استفاده از رابطه )

(1) 
1

(x) (x , x )
L

i i i j

i

f y k 


  

i بردارنیماش ر،یاخ يهاالگرانژ است. در سال بيضر-

مورد  اریبس يفیفراط يهاداده يبنددر بحث طبقه بانیپشت

آن انجام  رامونیپ ياتوجه واقع شده است و مطالعات گسترده

 يبرا ي ماشین بردار پشتیبانبندطبقه [97]در  گرفته است.

بهتر  جياستفاده شده است و نتا يفیفراط يهاداده يبندطبقه

 بدست آمده است. يبندطبقه يهاتميالگور گريبا د سهيدر مقا

 يبنددقت طبقه يفاکتورها رو ياثر بعض يبه بررس [99]در 

در  يفاکتورها پرداخته شده است. ماشین بردار پشتیبان

انتخاب نوع تابع  انتخاب روش چندکالسه،: نظرگرفته شده

-نیماش يساز بوده است. عملکرد کرنل مبنانهیکرنل و به

 کرنل يپارامترها مانند پارامترها نییمستلزم تع بانیبردارپشت

( و پارامتر الینوم يو پل نیگوس يکرنل ها ي)مانند پارامترها

 .باشدمي C میتنظ

 براي پشتیبان بردار هايالگوريتم پايه ماشین

که در  يآنجاي از. است شده داده توسعه باينري بنديطبقه

بیشتر کاربردها، بیش از دو کالس وجود دارد، 

ار ک به کالسه چند مسئله حل براي مختلفي هايالگوريتم

گرفته شده است. يک روش مرسوم در اين زمینه تجزيه 

کننده بندياي با چندين طبقهسئلهمسئله چندکالسه به م

يک »و « يک در مقابل يک» يهاتمالگوري. باشدباينري مي

، دو الگوريتم پرکاربرد در اين زمینه «در مقابل مابقي

 زوج هر براي ،«يک مقابل در يک» روش در. باشدمي

ممکن از يک ماشین بردار پشتیبان باينري استفاده  کالس

 کنندهبنديکالس، طبقه M اي. به اين ترتیب برشوديم

ريم. در نهايت همه بردار پشتیبان باينري نیاز دا نماشی

 گیريراي روش با باينري پشتیبان بردار هايماشین

 .شودمي ادغام حداکثر

با کرنل تابع  1از يک در مقابل يک تحقیق نيا در

 استفاده شده است. (7بر اساس رابطه ) (RBF)يشعاع

(7) ( , ') ( ' )k x x exp x x   

 .گذارديم ریتاث يبندطبقه جهیدر نت  Cپارامتر  انتخاب
در  يبندنرخ دقت طبقه بزرگ باشد، يلیخ Cاگر پارامتر 

در مرحله تست  کهیباالست در حال يلیخ شيمرحله آموز
نرخ دقت  کوچک باشد، يلیخ Cاگر  است. نيیپا اریبس

 .کنديم دهيفاينامطلوب است و مدل را ب  يبندطبقه
 جهینت يرو Cنسبت به پارامتر  يتريواثر ق  پارامتر 

در  جهینت يکه مقدار آن در جزبندچون دارد، يبندطبقه
ر باال تپارام نياگر مقدار ا .گذارديم ریتاث يژگيو يفضا

 کهیحال در شود،يم Overfittingانتخاب شود منجر به 
 .شوديم  Under-fittingکم آن موجب  يلیمقدار خ
 يپارامترها ليتعد يبرا 2سرچ ديگر روشاز  تحقیق نيا در

 نییتع يراه برا نيترسرچ ساده ديگر .شده استکرنل استفاده 
( C,گوناگون ) يهاجفت ريمقاد است. و  C يپارمترها

دقت  نياز آنها با بهتر يکيو  ردیگيقرار م يمورد بررس
بدست  يبرا يگوناگون يهاروش .شوديانتخاب م 9ياعتبارسنج

پارامترها وجود دارد که در حال توسعه  نيا نهیآوردن مقدار به
 .شده استاز راه ساده آن استفاده  تحقیق نيهستند اما در ا

 قابل مشاهده است. [93] در شتریب اتیجزئ

 شبکه عصبی -2-3

شبکه عصبي از مغز انسان گرفته شده است. از شبکه 
عصبي به دلیل قابلیت يادگیري باال، عدم ارتباط يک به 

پايداري در مقابل يک، قابلیت تعمیم، پردازش موازي، 
شود و و مقاوم بودن استفاده مي اغتشاشات ناچیز ورودي

بندي الگو است. ، طبقه4بنديکاربردهاي آن در قطعه

                                                           
1 One-Against-One 

2 Grid Search 
3 Cross-Validation 

4 Segmentation 
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فرايند يادگیري شامل يافتن مقادير صحیح براي اوزان بین 
باشد. ضعف اصلي اين روش هاي ورودي و خروجي مياليه

آن بود که تنها قادر به حل مسائلي که به صورت خطي 
آوردن حل دوسويه، ت پذيرند، بود. براي بدسجدايي

شود که به زن افزوده ميهاي بیشتري از واليه
 .[40]يابیم هاي چند اليه دست ميپرسپترون

هاي طبیعي به صورت تطبیقي يادگیري در سیستم
معني که در اثر يادگیري، در افتد. بدين اتفاق مي

دهد. عین همین مسئله نیز در ها تغییراتي رخ ميسیناپس
هاي عصبي مصنوعي نیز صادق است. در اين مورد شبکه

شود. بدين انجام مي 1ها يادگیري از طريق مثالشبکه
اي از ورودي و معني که اغلب )و نه همواره( مجموعه

شود و شبکه ميهاي درست به شبکه عصبي داده خروجي
ارتباطات خود را به  2ها، وزنعصبي با استفاده از اين مثال

هاي دهد که در صورت دادن ورودياي تغییر ميگونه
هاي درستي را تولید کند. در واقع دانش شبکه جديد پاسخ

 .[41]شود عصبي در وزن ارتباطات آن ذخیره مي

هاي عصبي توان گفت که شبکهبه صورت خالصه مي
اند: در حل سه گروه از مسائل بیشترين کاربرد را يافته

مسائلي که داراي راه حل الگوريتمي نیستند، مسائلي که 
اي دارند و نیز مسائلي که الگوريتمي بسیار پیچیده راه حل

 .کندتر از ماشین عمل ميانسان در حل آنها موفق

هاي عصبي در کاربردهاي مختلفي نظیر امروزه شبکه
که خود شامل مسائلي مانند  9مسائل تشخیص الگو

و  1، پردازش تصوير5، شناسايي گفتار4تشخیص خط
بندي مانند نیز مسائل طبقهشود و مسائلي از اين دست مي

روند. در کنترل يا بندي متون و يا تصاوير، به کار ميطبقه
هايي که ساختار داخلي ناشناخته يا سازي سیستممدل

د نیز به صورت روز افزون از اي دارنبسیار پیچیده
 .[42]شود هاي عصبي مصنوعي استفاده ميشبکه

 های عملیآزمون -3

هاي فراطیفي بکار گرفته شده براي در اين بخش داده

اين تحقیق توضیح داده شده و نتايج بدست آمده حاصل از 

 .ها ارائه گرديده استبررسي روي داده

                                                           
1 Learning By Example 

Weight 2 

Pattern Recognition 3 

Character Recognition 4 
Speech Recognition 5 

Processing Image 6 

 داده فراطیفی  -3-1

در  7پاويادانشگاه مربوط به منطقه  رسيرداده مورد ب
 سنجندهاز اين تصوير  .باشدقسمت شمالي ايتالیا مي

ROSIS  کهتهیه شده است  2011مي سال  20در روز 
کالس  3ربوط به اين منطقه شامل م داده واقعیت زمیني

باند طیفي  109شامل  ROSISداده سنجنده  .باشدمي
میکرومتر را پوشش  91/0تا  49/0است که طول موج 

پیکسل را با رزولوشن  110*940دهد. اين داده مي
( داده منطقه 2دهد. شکل )متر نشان مي 9/1هندسي 
 دهد.منطقه را نشان مي 9داده واقعیت زمینياصلي و 

 نتایج آزمون ها -3-2

ها در دو مرحله شجهت ارزيابي و مقايسه نتايج پرداز
کلي انجام گرفته است. در مرحله اول از کلیه باندهاي 

و کاهش ابعاد، تخمین بعد ذاتي هاي منطقه بدون پردازش
روي  ربا تخمین بعد ذاتي باستفاده گرديد. مرحله دوم 

در مرحله تخمین بعد ذاتي بايد شده است که ها آغاز داده

طور که پیشتر همانشود. نويز مشخص  ماتريس همبستگي
هاي در مرحله بعد بايد با استفاده از روش توضیح داده شد،
 عدد از  با استفاده. را کاهش داد داده ابعاد استخراج ويژگي

آنالیز اجزاي اصلي انجام  روش توسط ابعاد کاهش ذاتي، بعد
 عدد بعد ذاتي براي داده فرا طیفيدر اين تحقیق  گیرد.مي

آن است  به معني بدست آمد و اين 41منطقه مورد مطالعه 
مورد استفاده قرار  ،از اعمال کاهش ابعاد پس ويژگي 41که 
بندي شود. در طبقهبندي ميگیرد و وارد الگوريتم طبقهمي

درصد  70ها به صورت تصادفي حدود براي هريک از کالس

گذاري شده به عنوان داده آموزشي و هاي برچسباز نمونه
 عنوان تست انتخاب شده است.مابقي آنها به 

  
 ب الف

 الف( داده واقعیت زمیني و ب( داده اصلي منطقه  -2شکل

                                                           
7 Pavia 

8 Ground Truth 
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( که مراحل روش پیشنهادي را 1مطابق با شکل )

دهد، متناسب با اهداف مورد بررسي در اين مقاله نشان مي

در گام اول داده فراطیفي منطقه انتخاب شد که شامل 

ها الگوريتم تخمین باند است. براي کاهش ابعاد داده 109

مورد بررسي قرار گرفت که نشان  Hysimeبعد ذاتي 

هاي کاهش باند بهینه را بايد به کمک روش 41دهد مي

ها )باندها( از ابعاد انتخاب کرد. به منظور استخراج ويژگي

روش آنالیز اجزاي اصلي به عنوان يک روش قدرتمند در 

-زمینه استفاده شد. به منظور بررسي دقت طبقهاين 

هاي استخراج شده در ها، از مجموعه ويژگيکنندهبندي

گیري هاي ماشین بردار پشتیبان، درخت تصمیمروش

C4.5 بندي و شبکه عصبي استفاده شد. هر سه روش طبقه

مورد استفاده، به کمک داده هاي آموزشي، آموزش داده 

هاي تست به ارزيابي دقت کلي دادهشدند و با استفاده از 

 ها و مقايسه آنها پرداخته شد.روش

هاي صورت گرفته، ابتدا به منظور ارزيابي دقت آزمون

ماتريس خطا را به کمک داده واقعیت زمیني تشکیل داده، 

سپس پارامترهاي دقت کلي و ضريب کاپا استخراج گرديد. 

شده روي کلیه  هاي انجام( مربوط به پردازش1جدول )

( نتايج حاصل از اعمال روش 2)باندها است و جدول

کاهش ابعاد با استفاده از تخمین بعد ذاتي را در دقت 

بندي دهد. بعد از آمورش طبقهبندي نشان ميطبقه

هاي طبقه بندي به وسیله هر سه ها و ساخت مدلکننده

بندي کل ها براي طبقهروش مورد مطالعه، از اين مدل

بندي ( نتايج خروجي طبقه9)ها استفاده شد. در شکلهداد

( 4)شود و در شکله باندها مشاهده ميبر اساس کلی

کننده بر بنديتوان نقشه حاصل از اعمال هر سه طبقهمي

 داده هاي کاهش بعد يافته، مشاهده و بررسي کرد.

 ها بدون اعمال کاهش بعدپارامترهاي دقت بر روي داده -1جدول

  PCAبا  يدقت کل PCAا کاپا ب

917/0 957/0 C4.5 

993/0 93/0 ANN 

1175/0 71/0 SVM 

   
C4.5 ANN SVM 

  ها بدون اعمال کاهش بعدبندي بر روي دادههاي حاصل از طبقهنقشه -9شکل

 ها کاهش بعد يافتهپارامترهاي دقت بر روي داده -2جدول

  PCAبا  یدقت کل PCAکاپا با 

94113/0 9315/0 C4.5 
3041/0 349/0 ANN 

725/0 9019/0 SVM 
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C4.5 ANN SVM 

 PCA هاي کاهش بعد يافته با اعمالبندي بر روي دادههاي حاصل از طبقهنقشه -4شکل

 يکننده شبکه عصبيبند( طبقه2) ( و1)ولادر جد

 نيدر ا نکهيدهد. با توجه به ايم دقت را نشان نهیشیب

نسبت  يشتریها زمانبر است اما دقت بروش آموزش داده

 قرار داده است. اریدر اخت گريد يهاکنندهيبندبه طبقه

زمانبر  اریمرحله ساخت درخت بس C4.5 تميالگور در

ها روش ريروش نسبت به سا نيعلت ا نیبوده است به هم

 نيدارد. در ا ازیها نآموزش داده يرا برا يشتریزمان ب

-دهیچیمحاسبات پ روش رشد درختان بدون مانع است و

 يورود يبه پارامترها يياست و دقت نها ازیمورد ن يتر

 وابسته است. يآموزش يهامناسب داده نییو تع تميالگور

دقت  ماشین بردار پشتیبانروش  قیتحق نيا در

 ها دارد.روش رينسبت به سا يکمتر

 
کننده در هر بنديمقادير دقت کلي براي هر سه طبقه -5شکل

 دوحالت

 جينتا ي( بهبود دقت کل2( و )1جداول ) سهيازمقا

با استفاده از کاهش بعد قابل مشاهده است.  يبندطبقه

 دهد.يم شيرا نما سهيمقا نيا ي( به خوب5) شکل

 نتیجه گیری -4

مشخصات به خصوصي در تصاوير فراطیفي وجود دارد 

کند به که مشکالتي را در پردازش اين تصاوير ايجاد مي

هاي هايي که به دلیل کمبود دادهعنوان مثال، محدوديت

آموزشي و ساختار پیچیده اين داده وجود دارد. از اين 

هايي در پردازش اين جهت براي رفع اين مشکالت گام

ها را بندي اين دادهتصاوير برداشته شد که روند طبقه

بهبود بخشد. بدين منظور در اين تحقیق از تخمین بعد 

بندي ها و تکنیک کاهش ابعاد به جهت طبقهذاتي داده

ها استفاده شد. با توجه به مطالعات انجام شده و آنچه داده

ر توضیح داده شد به دلیل کارايي روش تخمین بعد پیشت

به عنوان روش مناسب و از روش آنالیز  Hysimeذاتي 

اجزاي اصلي به عنوان روش کاهش ابعاد استفاده گرديد. 

ها براساس سه روش ماشین بردار بندي دادهطبقه

و شبکه عصبي انجام  C4.5گیري پشتیبان، درخت تصمیم

د که استفاده کاهش ابعاد تاثیر دهشد که نتايج نشان مي

بندي، افزايش دقت کلي و قابل توجهي در عملکرد طبقه

ضريب کاپا دارد. به کار بردن روش کاهش ابعاد دقت 

افزايش داده است. در  %10-5کننده ها را بین بنديطبقه

 %35کننده ها شبکه عصبي با دقت کلي بنديمیان طبقه

 ده عمل کرد.کننبنديبه عنوان بهترين طبقه

0.86 0.89

0.72

0.89
0.95

0.80

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

C4.5 ANN SVM

دقت کلی

PCAبدون 
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