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 گشتاورهای مکانی تصاویر ابرطیفی به کمک ویژگی-بندی طیفیطبقه

 هندسی تصویر و الگوریتم ژنتیک

 2، مهدی مختارزاده1بهنام اصغری بیرامی

 دانشگاه صنعتي خواجه نصیرالدين طوسي  -برداري نقشه دانشکده مهندسي - دورازکارشناس ارشد سنجش 7
behnam.asghari1370@gmail.com 

 دانشگاه صنعتي خواجه نصیرالدين طوسي -برداري نقشه دانشکده مهندسيدانشیار 2

m_mokhtarzade@kntu.ac.ir  

 (7931 تیر، تاريخ تصويب 7931 فروردين)تاريخ دريافت 

 چکیده

مديريت شهري، نظامي، شناسايي اهداف و... ي و معدن، شناسنیزمهاي مختلفي مانند کشاورزي، از تصاوير ابرطیفي همواره در حوزه

سنتي با اطالعات طیفي  طوربههاي ابرطیفي است که هاي پردازشي دادهها از الگوريتمشاخه نيترمهمبندي که يکي از استفاده است. طبقه

شود دقت هاي طیفي موجب ميگيهاي مکاني تصوير در کنار ويژشود. تحقیقات گوناگون نشان داده است که استفاده از ويژگيانجام مي

مکاني تصاوير ابرطیفي گسترش داده -بندي طیفيبندي به میزان چشمگیري افزايش پیدا کند. در اين تحقیق روشي به منظور طبقهطبقه

 ،دهاول تولید ش مؤلفه، از چند  (MNF) شده است. در اين روش پس از يک مرحله استخراج ويژگي بر مبناي روش کسر نويز کمینه

ها در کنار شود. در مرحله بعد، اين ويژگييها و ابعاد گوناگون پنجره تحلیل تولید مهندسي تصوير در مرتبه گشتاورهاي ويژگي

شود. در نهايت نیز بندي استفاده ميهاي مناسب براي طبقههاي طیفي قرار گرفته و از الگوريتم ژنتیک به منظور انتخاب ويژگيويژگي

ها و افزايش دقت هموارسازي برچسبو  هر کالسي اشتباه در هاکسلیپحذف به منظور  اکثريت رأيي بر مبناي فیلتر پردازشپس

به منظور الگوريتم ژنتیک  استفاده از تصوير،هندسي  گشتاورهاي به منظور تولید ويژگي MNF تبديلشود. استفاده از ي انجام ميبندطبقه

سازي بر هاي اين مقاله است. نتايج پیادهي نوآورياز جمله اکثريت رأيي بر فیلتر مبتنپردازش و پس مکاني-هاي طیفيانتخاب ويژگي

دهد که الگوريتم پیشنهادي اين تحقیق در مقايسه با روش کشاورزي نشان مي شهري-روي يک تصوير ابرطیفي واقعي از مناطق نیمه

 افزايش دهد. درصد 44حدود  تاي را بندطبقهدقت  تواندميمعمول 

 اکثريت رأيفیلتر ، پردازشتصوير، الگوريتم ژنتیک، کسر نويز کمینه، پس گشتاوربندي، ابرطیفي، طبقه :واژگان کلیدی

                                                           
  نويسنده رابط 
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 مقدمه -1

 باندهااخذ تعداد زيادي از  يواسطهتصاوير ابرطیفي به 

همواره  یسيالکترومغناطمختلف طیف  يهامحدودهدر 

بااليي در شناسايي و تفکیک میان مواد  هايييتواناداراي 

بندي تصاوير ابرطیفي از موجود در سطح زمین است. طبقه

ابرطیفي  يهادادهپردازش  در هاشاخهترين ي مهمجمله

گوناگوني مانند کشاورزي،  هايینهزماست که در 

ربرد دارد. به طور کا نظامي و مطالعات شهري شناسيینزم

هاي طیفي که يژگيواين تصاوير با  يبندطبقهسنتي 

شود که اين روش يمتوسط سنجنده اخذ شده است انجام 

ي آموزشي و يا هادادهبه خصوص در زمان کم بودن 

به زمین نزديک بودن رفتار طیفي مواد موجود در سطح 

د ي راه حل موجوجمله ازشود. ينم ي بااليي منجرهادقت

هاي يژگيوي استفاده از بندطبقهبراي باال بردن دقت 

 . [7] مکاني تصوير است

توانند در يمي گوناگوني هاروشبه  ي مکانيهايژگيو

ي را بندطبقههاي طیفي قرار بگیرند و دقت يژگيوکنار 

 يمرحلهاستفاده از اطالعات مکاني در  بهبود ببخشند.

 ECHO روشاست.  هاروشيکي از انواع اين  پردازشپس

 عوارض استخراج براي يبندقطعه کلي مرحله دو داراي که

 عارضه هايیکسلپ آماري اطالعات مبناي بر يبندطبقه و

مشهورترين اين  يجمله از باشنديم شده استخراج

مکاني  یلترهايف. همچنین استفاده از [2]باشدمي هاروش

ي اشتباه در هاکسلیپحذف اکثريت به منظور  رأي نظیر

رايج اين  يهاروشاز ها و هموارسازي برچسب هر کالس

 . دسته است

 يسازمدل درسعي  هاروشدسته ديگري از 

 مبناي بر تصويري هايیکسلپ مکاني همبستگي

 دودويي محلي الگوي از. دارند مارکوف تصادفي هايیدانم

 منظور به [9] مقاله در مارکوف تصادفي دانیم همراه به

  .است شده استفاده فيیابرط تصاوير يبندطبقه

که حجم زيادي از  هاروشديگر از  يادستهدر 

 ،دهنديماخیر را تشکیل  يهاسالتحقیقات در 

مکاني پس از يک مرحله کاهش ويژگي قبل از  هاييژگيو

مبتني بر فیلتر  يهاروش. شونديماستخراج  يبندطبقه

رياضي، تجزيه  مورفولوژي ، رخدادهمگابور، ماتريس 

 يازجمله تصوير گشتاورو  الگوي دودويي محلي،  موجک

 هستند. هاروشاين 

براي مورفولوژي  يشدهگسترده  هايپروفايلاز  

. شده استاستفاده  [4] در تصاوير ابرطیفي يبندطبقه

 هايژگيوکه استفاده از اين  دهديمنتايج آنها نشان 

ايش دهد. همچنین را افز يبندطبقهدقت  تواندمي

 هايبا بسط مفهوم پروفايل [6] و [5]تحقیقاتي نظیر 

را  Attributeهاي به نام پروفايل هاييويژگي ورفولوژي م

 يسازمدلتوانايي  هامعرفي کردند که اين پروفايل

دو گوناگون موجود در تصوير را دارد. همچنین  يساختارها

 هايچندگانه بر مبناي پروفیل بنديطبقهنوع سیستم 

 [1]تصاوير ابرطیفي در  بنديطبقهمورفولوژي براي 

 مورفولوژي هايمعرفي شده است. در اين مقاله پروفیل

 هايتبديل اصلي با المان هايمؤلفهساخته شده از 

 هايکنندهبنديطبقهساختاري مختلف به طور مجزا با 

ها کنندهبنديطبقهو در نهايت جواب  دهشبنديطبقهجدا 

  .شودميبا هم ادغام 

 رخدادهمهاي بافتي مبتني بر ماتريس از ويژگي

استفاده شده است.  [8] حجمي )سه بعدي( با موفقیت در

که اين ويژگي در  دهديمنتايج نهايي اين مقاله نشان 

 هم رخداددوبعدي و معمول ماتريس  يهايژگيومقايسه با 

 .رسديمباالتري  يهادقتبه 

 به [3]در  گابور فیلتر بر مبتني مکاني هايژگيو از

 از مناطق ابرطیفي تصاوير يبندطبقه دقت افزايش منظور

 گابور يهايژگيو تحقیق اين در .است شده استفاده شهري

 از پس و تولید شدند ابرطیفي تصوير اصلي يهامؤلفه از

 ماشین کنندهيبندطبقهبه  اصلي طیفي اطالعات با ترکیب

 افزايش از نشان مقاله نتايج اين شدند. داده پشتیبان بردار

 .دارد يبندطبقهدقت  درصدي هفت حدود

به  نیز موجک هايويژگي از گابور هايويژگي بر عالوه

 از استفاده. است شده استفادهتصاوير  بنديطبقهمنظور 

 طیفي اطالعات کنار در موجک بر مبتني مکاني اطالعات

  ست.ا شده پیشنهاد [74]مقاله  در موجک جنس از

از گشتاورهاي تصوير به کرات در پردازش تصوير به 

منظور آنالیز خصوصیات اشکال موجود در تصوير استفاده 

 7يهندس هايگشتاور از استفاده [77] در راًیاخشده است. 

 يفیابرط ريتصاو يبندطبقه دقت شيافرا منظور بهتصوير 

 ياصل يهامؤلفه از ابتدا مقاله نيا در .است شده شنهادیپ

 دست به يهندس گشتاور اطالعات يفیابرط (PCA)ريتصو

                                                           
1 Geometric moments 
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 ريتصو يبندطبقه يبرا يفیط اطالعات با همراه و ديآيم

دهد که . نتايج آنها نشان ميشونديم استفاده يفیابرط

 هندسي تصوير در سه تصوير گشتاور هاياستفاده از ويژگي

 بنديطبقهش آنها دقت ايممورد آز مکاني باال کیحد تفکبا 

هاي مقاله اهمیت دستاورد .دهديمافزايش  به شدت را

هندسي  گشتاور هايويژگيمذکور از اين نظر است که 

هاي مشهوري نظیر عملکرد بهتري نسبت به روش

ف و وهاي تصادفي مارکي و میدانرفولوژوهاي مروفايلپ

هاي رسیدن به دقت علیرغم. است رخداد داشتهماتريس هم

سازي چهارچوب پیشنهادي پیادهاما   نهايي بسیار خوب

نظیر تصوير  ابرطیفي بر روي تصاوير متوسط مقیاسي [77]

شود. مطلوبي منجر نميبکار رفته در مقاله پیش رو به نتايج 

مقاله پیش رو با هدف بهبود کارايي استفاده از از اين رو 

تصاوير  بنديدر طبقههندسي تصوير  گشتاور هايويژگي

طراحي شده است.  [77]در راستاي بهبود تحقیق ابرطیفي 

که براي تولید  [77]در تحقیق پیش رو در خالف 

 مؤلفههندسي تصوير از روش تبديل  گشتاور هايويژگي

تبديل از  هايژگيو، براي تولید اين کنديماصلي استفاده 

MNF اول  مؤلفهاين که چند با توجه به  .شوداستفاده مي

MNF  به نظر داراي نسبت باالي سیگنال به نويز هستند

از اين تولید شده هاي گشتاور هندسي ويژگيرسد که مي

هاي تولید داراي کیفیت باالتري نسبت به ويژگي هامؤلفه

همچنین از آنجايي که  باشند. PCA هايمؤلفه شده از 

در اين  ،تصوير وجود داردعوارض با ابعاد گوناگون در 

 مؤلفهاز چند در ابعاد گوناگون پنجره  هايژگيوپژوهش اين 

در اين مقاله از  در ادامه. شونديمتولید و  MNFاول تبديل 

بار محاسباتي و کاهش بعد و الگوريتم ژنتیک به منظور 

مکاني استفاده شده است. -بهینه طیفي هايانتخاب ويژگي

 رأيبر مبناي فیلتر  پردازشپس نیز يکدر مرحله آخر 

اشتباه در هر  هاي منفرد وحذف پیکسل منظوربه  اکثريت

صورت گرفته است که نتايج  هابرچسب يهموارساز کالس و

را به شدت افزايش  بنديطبقهکه دقت  دهديمنهايي نشان 

به  MNFپس به طور خالصه استفاده از روش  .دهديم

تصوير، تولید هندسي  گشتاورهاي منظور تولید ويژگي

تصوير در ابعاد گوناگون پنجره از چند  گشتاور هايويژگي

استفاده از الگوريتم ژنتیک به  و MNFاول تبديل  مؤلفه

ي بر مبتنپردازش و پس مناسب هايمنظور انتخاب ويژگي

  .هاي اين مقاله استي نوآورياز جمله اکثريت رأيفیلتر 

ساختار مقاله حاضر به اين صورت است که در قسمت 

هندسي تصوير و  گشتاور هايبعد طرز محاسبه ويژگي

از  پس. در قسمت سوم شودميروش تحقیق معرفي 

ارائه و تحلیل  هاسازيیادهپمعرفي داده مورد استفاده نتايج 

 .گیرديمصورت  گیريیجهنتو در آخر نیز  شودمي

 روش تحقیق -2

طیفي  يبندطبقهروش پیشنهادي اين مقاله به منظور 

. در مرحله مرحله است 4 يدارامکاني تصاوير ابرطیفي 

ابعاد تصوير ابرطیفي کاهش  MNFاول با استفاده از تبديل 

هاي ويژگي MNFاول  مؤلفهکند. سپس از چند پیدا مي

شود. در مرحله بعد هندسي تصوير استخراج مي گشتاور

بندي به مکاني به منظور طبقه-هاي طیفيبهترين ويژگي

شوند و با آنها کمک الگوريتم ژنتیک انتخاب مي

شود. در نهايت نیز پس بندي تصوير انجام ميطبقه

به منظور افزايش  اکثريت رأيپردازش مبتني بر فیلتر 

بندي ه بر روي تصوير طبقههاي اشتبادقت و حذف پیکسل

در  روش پیشنهاديفلوچارت کلي  شود.شده اعمال مي

 نمايش داده شده است. 7شکل 
 

 
 فلوچارت روش پیشنهادي -7شکل

  MNFتبدیل  -2-1

يک تبديل خطي است که از دو محله   MNF تبديل

با استفاده از ماتريس تشکیل شده است. در مرحله اول 
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و باز  7نويز، نويز موجود در داده غیرهمبسته کوواريانس

)سفیدسازي نويز( و در مرحله دوم يک  شوديم 2مقیاس

اعمال  9بر روي داده سفید شده از نويز PCAتبديل 

با مقدار  هايمؤلفهانتخاب هدف اين تبديل  .[72] شودمي

بیشینه نسبت سیگنال به نويز است. اين تبدلي در مقايسه با 

 حذفاز توانايي باالتري در شناسايي و  PCAتبديل 

برخوردار و حفظ اطالعات ارزشمند نويزي  هايمؤلفه

در   MNFروش  [79]همچنین بر طبق نتايج  . [72]است

هاي نظیر نسبت به روشاستخراج ويژگي از تصاوير ابرطیفي 

PCA غیر  داروزناستخراج ويژگي  يو روش نظارت شده

در مقاله حاضر  رو ( ، کاراتر است. از اينNWFEپارامتريک )

 براي استخراج ويژگي استفاده شده است. MNFاز روش 

 هندسی   گشتاور یهایژگیوتولید  -2-2

تصويري در علم پردازش تصاوير براي  يهاگشتاوراز 

، توصیف شکل عوارض يبندقطعهاهداف گوناگوني مانند 

 يسازادهیپ الیز بافت استفاده شده است.تصويري و آن

ها مانند گشتاورمقايسه با انواع ديگر   هندسي گشتاور

. در فضاي گسسته تصويري باشدميساده  رزرنیک ، لژاند

 m+nهندسي تصاوير از مرتبه  گشتاوربه منظور محاسبه 
  :شوديماز رابطه زير استفاده 

(7) 𝑀𝑚,𝑛 = ∑ ∑ 𝑖𝑚𝑗𝑛𝐺(𝑖, 𝑗)            

𝐾

𝑗=1

𝐾

𝑖=1

 

ابعاد معین شده پنجره حول هر  Kکه در رابطه فوق 

سطح خاکستري تصوير است.  Gپیکسل توسط کاربر و 

 يهايژگيوبايد توجه داشت که به منظور افزايش کارايي 

هندسي تصوير، يک مرحله  گشتاورمبتني بر  يشدهتولید 

تولید شده  گشتاورديگر نیز وجود دارد که در آن تصوير 

فضايي ديگر ا غیرخطي به توسط يک نگاشت خطي ي

از يک فیلتر مکاني  توانمي. به عنوان نمونه شوديممنتقل 

اختالف انحراف از  يریگاندازهبر  يمبتن Kبا ابعاد برابر با 

به صورت  مکاني نهايي يهايژگيوبراي تولید  هانیانگیم

 استفاده کرد. زير

(2) 𝑆𝑚,𝑛 = ∑ ∑ |𝑀𝑚,𝑛(𝑟, 𝑐) − �̅�𝑚,𝑛|    

𝐾

𝑐=1

𝐾

𝑟=1

 

                                                           
1 Decorrelate 
2 Rescale 

3 Noise-whitened data  

هرچند  بیانگر میانگین است. �̅�𝑚,𝑛 که در رابطه فوق
ديگر در اين زمینه نیازمند  يهانگاشتکه استفاده از 

 تحقیق بیشتر است.

 الگوریتم ژنتیک  -2-3

 يفرا ابتکار يهااز روشيکي  (GA)الگوريتم ژنتیک 
فرايند تکامل موجودات طبیعي سعي  يسازهیشباست که با 

 يعملگرهايک تابع به کمک يک سري  يسازنهیبهدر 
ژنتیکي مانند جهش انتخاب و تقاطع دارد. از اين الگوريتم 

به منظور  در پردازش تصاوير ابرطیفي ياگسترده طوربه
الگوريتم ژنتیک گسسته استفاده شده است.  انتخاب ويژگي

الگوريتم ژنتیک است. در  يسازادهیپ يهاروشيکي از انواع 
کانديد به صورت يک  يهاجواباين روش هر رشته از 

 4عدد  تواندميکه هر ژن در آن  شوديمشناخته  کروموزوم
به معني نبود آن ويژگي در بردار انتخاب  4باشد که  7يا 

الگوريتم به معني وجود آن ويژگي است.  7شده نهايي و 
 :[74] زير استعمومي ژنتیک به صورت 

 جمعیت اولیه را ايجاد کنید. 

  تا هنگامي که شرايط خاتمه رعايت نشده است
 .مراحل زير را انجام دهید

  ،و اعضاي  يسازمرتباعضاي جمعیت را ارزيابي
 .اضافي را حذف کنید

 از بهترين اعضاي جمعیت را به عنوان والد  ياعده
انتخاب و عملگر تقاطع را میان آنها اعمال کنید و 

 .جمعیت فرزندان را ايجاد کنید

 از بهترين اعضاي جمعیت را به عنوان والد  ياعده
انتخاب کنید و عملگر جهش را میان آنها ايجاد 

 .را ايجاد کنید افتگانيجهشکنید و جمعیت 

 ،جمعیت فرزندان و جمعیت  جمعیت اصلي

 .را با هم ادغام کنید افتگانيجهش

 )پايان )تا هنگامي که  
ي بهینه هايژگيواز آنجايي که هدف اين مقاله انتخاب 

ي تصاوير ابرطیفي است، تابع هزينه در بندطبقهبه منظور 
ي است که سعي بندطبقهنظر گرفته شده قرينه دقت کلي 

 داريم آن را کمینه کنیم.

  پردازشپسو  یبندطبقه -2-4

مکاني تولید -به منظور ارزيابي کیفیت بردار طیفي

استفاده شده  تصوير ابرطیفي يبندطبقهشده از آن در 
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به  (KNN) همسايگي نزديک K کنندهيبندطبقهاز  .است

جز  بنديطبقهاين روش شده است.  استفادهاين منظور 

 که يکالسغیر پارامتريک است که در آن  يهاروش

 معلوم هايپیکسل از ينیمع تعداد نیب در را تياکثر

 ديکاند کالس عنوان به دارد نظر مورد لکسیپ اطراف

به منظور افزايش  .شوديم هفتگر نظر در جهولم لکسیپ

و  اشتباه منفرد هايپیکسلو حذف  بنديطبقهدقت 

از  توانميدر هر کالس  هاپیکسلبرچسب  هموارسازي

مبنا استفاده کرد. از -فیلتر پردازشپس يهاروش

اکثريت است.  رأيدر اين حیطه فیلتر  لترهایفمشهورترين 

اي با ابعاد مشخص در اطراف هر در اين روش پنجره

گیرد برچسب شده قرار مي بنديطبقهپیکسل در تصوير 

را در  رأياساس برچسبي که بیشترين  برپیکسل مرکزي 

 شود. پنجره دارد، مشخص مي

 نتایج  آنالیزداده مورد استفاده و  -3

 داده مورد استفاده  -3-1

 شده اخذ ريتصو مقاله نيا در استفاده مورد يداده

  Indian Pines منطقه از AVIRIS هوابرد سنجنده توسط

 در  کايآمر متحده االتيا در اناينديا التيا يغرب شمال در

 کیتفک حد با ريتصو نيا. است 7332 ژوئن 72 خيتار

 و کسلیپ 745×745 ابعاد يدارا متر 24 ي متوسطمکان

 يپهنا با کرومتریم 2.5 تا 4.4 محدوده در يفیط باند 224

 را ريتصو نيا سوم-دو حدود. باشديم نانومتر 74 باند

 در اهیگ و جنگل را آن سوم-کي و يکشاورز مناطق

 ،يساختمان ينواح ريتصو نيا در نیهمچن. است برگرفته

 به زین يکوچک يهاجاده و هيال دو اتوبان دو و لير خط

الزم به منظور تبديل  يهاپردازششیپ .خورديم چشم

درجات خاکستري خام به بازتابندگي پیشتر توسط 

ناسا بر روي اين داده انجام شده است. اين  JPLآزمايشگاه 

از طريق پايگاه زير به  باشديمتصوير که از نوع بازتابندگي 

 طور رايگان در دسترس است:
http://www.ehu.eus/ccwintco/index.php/Hyper

spectral_Remote_Sensing_Scenes 
 با آب بخار يجذب يهامحدوده در باند 24 حذف با

 244 هیبق از 224[. 769-754[. ]748-744] يهاشماره

. است شده استفاده مقاله نيا يهاپردازش در ماندهيباق باند

هايي که رفتار اين تصوير به دلیل وجود کالس بنديطبقه

است و استفاده از  زیبرانگچالشره طیفي نزديک دارند هموا

جدي براي ارزيابي روش  چالشي تواندمياين داده 

هاي تعداد دادهوجود  لیبه دل پیشنهادي اين مقاله باشد.

-Stone-Steel يهابانامزمیني کم در چهار کالس اين داده 

Towers  و Oats و Grass-pasture-mowed  وAlfalfa   از

به اين  شده است نظرصرفبعدي  يهاپردازشآنها در 

به صورت کالس  چهارهاي اين صورت که اين پیکسل

به کالسي که  KNNکننده بندياتوماتیک توسط طبقه

و  انداند اختصاص يافتهشباهت را داشته تريننزديک

دار صورت رچسبکالس ب 72هاي نهايي تنها بر روي ارزيابي

اين تصوير را  از کاذب يرنگ بیترک کي 2شکل گرفته است.

 . دهديمنشان 

 
 Indian Pinesتصوير  -2شکل

 نتایجآنالیز  -3-2

عنوان شد  ترشیپکه  طورهمانايده اصلي مقاله پیش رو 

 گشتاورطیفي و مکاني  يهايژگيواز  زمانهممبتني بر استفاده 

بر اين اساس پس از يک مرحله استخراج هندسي تصوير است. 

هندسي  گشتاورهاي ويژگي،  MNFويژگي بر مبناي تبديل 

با بیشترين  هاييمؤلفهکه شامل  اول يمؤلفهتصوير از سه 

3هاي پنجرهدر ابعاد  نسب سیگنال به نويز هستند × 9 و 3 ×

15 و 9 × با توجه داشت که به کارگیري شوند. تولید مي 15

موجب بزرگتر شدن فضاي  MNFبیشتري از تبديل  هايمؤلفه

باتي بخصوص در الگوريتم ژنتیک ويژگي و افزايش بار محاس

ناگون با ابعاد گو ييهاپنجرهمنطق استفاده از شود. همچنین مي

  [77]در است. در تصوير با ابعاد مختلف به دلیل وجود عوارض 

تصوير تا مرتبه  گشتاورنشان داده شده است استفاده از ويژگي 

مرتبه اول و  هاييژگيو( در مقايسه با m+n≤3يعني (سوم 

. از اين رو در مقاله حاضر نیز رسديمباالتري  يهادقت بهدوم 

. تعداد اندشدهتصوير تا مرتبه سوم تولید  هايگشتاور

عدد  74تا مرتبه سوم تولید شده در هر ابعاد پنجره  هايويژگي

هاي مکاني نهايي با رابطه زير باشد بنابراين تعداد ويژگيمي

 شود.يمحاسبه م
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(9) 𝑛𝑀𝑁𝐹 × 𝑛𝑊 × 10                    

 هايمؤلفهبیانگر تعداد  𝑛𝑀𝑁𝐹که در رابطه فوق 

MNF  به کار رفته وnW  برابر تعداد ابعاد در نظر گرفته

. پس در نهايت در اين مقاله باشديم هاپنجرهشده براي 

هندسي تصوير تولید  گشتاورويژگي مکاني مبتني بر  34

طیفي  هايويژگيبه منظور استخراج  [77]در شده است. 

استفاده شده است به اين صورت که پس از  PCAاز تبديل 

حجم  %33اعمال اين تبديل از آن تعداد ويژگي که شامل 

. در شودمياستفاده  بنديطبقه منظور به باشدمياطالعات 

ويژگي اول تبديل  63تصوير مورد آزمايش در مقاله حاضر 

PCA   اطالعات است. در مقاله حاضر نیز حجم  %33شامل

و  MNFعادالنه میان تبديل  ياسهيمقابه منظور اينکه 

PCA  انجام دهیم پس از اعمال تبديلMNF  مؤلفه 63از 

مکاني تصوير ابرطیفي استفاده -طیفي بنديطبقهاول براي 

طیفي مکاني نهايي در  هايويژگيشده است. مجموع 

 Indian Pinesروش پیشنهادي مقاله حاضر براي تصوير 

 به منظور انتخاب بهترين .باشدمي( عدد 63+34)  753،

از  ،تصوير بنديطبقهها براي ويژگي يزير مجموعه

پارامترهاي تنظیمي الگوريتم ژنتیک استفاده شده است. 

در  انددهکه با سعي و خطا به دست آم یکالگوريتم ژنت

 نمايش داده شده است: 7جدول 

 ژنتیک تميالگور يپارامترها -7جدول 

 753 طول کروموزوم

 54 جمعیت اولیه

 7444تعداد تکرار  شرط توقف

 %34 درصد تقاطع

 يانقطهدو  روش تقاطع

%74 درصد جهش  

 4.45 نرخ جهش

 تورنمنت روش انتخاب

 8 تورنمنتسايز 

  بنديطبقهقرينه دقت  تابع هزينه

در جدول فوق منظور از درصد تقاطع و جهش آن 

از جمعیت اصلي است که بر روي آنها عملگر  ييدرصدها

 شود.تقاطع و جهش اعمال مي

در هر کالس  ،حقیقت زمیني يبا در نظر گرفتن نقشه

هاي موجود کل نمونه %74)حدود نمونه براي آموزش  84از 

 يهانمونهو الباقي  کنندهيبندطبقهدر حقیقت زمیني( 

استفاده شده  تصوير بنديطبقهموجود براي ارزيابي دقت 

براي انتخاب  الگوريتم ژنتیک يسازادهیپبه منظور  است.

انتخاب  آموزشي يهاداده ،مکاني-هاي بهینه طیفيويژگي

به دو دسته با  نمونه در هر کالس( 84) شده از مرحله قبل

نمونه براي اعتبار  44اي آموزش و نمونه بر 44)تعداد برابر 

تقسیم شده که از يکي از ( در الگوريتم ژنتیک سنجي

دسته ديگر براي  کنندهبنديطبقهبراي تربیت  هادسته

پس از انتخاب . آن استفاده شده است ياعتبارسنج

 KNN بنديطبقهبراي  هاويژگيبهینه از اين  هايويژگي

لید تصوير از تو . پسشودميتصوير ابرطیفي استفاده 

مبتني بر فیلتر مکاني  پردازشپساز روش  شده، بنديطبقه

بندي استفاده به منظور افرايش دقت طبقه اکثريت رأي

در مقاله حاضر از چهار شاخص مستخرج از  شود.مي

ارزيابي دقت  به شرح زير براي بنديطبقهماتريس ابهام 

 :[75]کننده استفاده شده استبنديطبقه

 بندي دقت متوسط طبقه(Average Accuracy) 

بندي براي هر کالس مجزا از رابطه دقت طبقه

𝐴𝐶𝐶(𝑐) =
𝑛𝑐

𝑁𝑐
تعداد  𝑛𝑐شود که در اين رابطه محاسبه مي 

نیز  𝑁𝑐بندي شده و هايي است که به درستي طبقهپیکسل

هاي تست در آن کالس داده است. تعداد کل پیکسل

بندي  از رابطه زير محاسبه بنابراين دقت متوسط طبقه

  شود:مي

(4) 𝐴𝐴 =
1

𝐶
∑ 𝐴𝐶𝐶(𝑐) 

𝐶

𝑐=1

 

 بندياعتبار متوسط طبقه (Average Validity) 

بندي( براي بندي )يا قابلیت اطمینان طبقهاعتبار طبقه

𝑉𝐴𝐿(𝑐)هر کالس اطالعاتي از رابطه =
𝑛𝑐

𝑚𝑐
محاسبه    

هايي است که تعداد پیکسل 𝑛𝑐شود که در اين رابطه مي

هايي است تعداد پیکسل 𝑚𝑐بندي شده و به درستي طبقه

را 𝑐 يي برچسب کالس شده نهابنديکه در تصوير طبقه

بندي در نهايت از رابطه زير اند. اعتبار متوسط طبقهگرفته

 شود: محاسبه مي

(5) 𝐴𝑉 =
1

𝐶
∑ 𝑉𝐴𝐿(𝑐)

𝐶

𝑐=1

 

 دي نبدقت کلي طبقه(Overall Accuracy) 

باشد با اين مي AAروند محاسبه اين معیار شبیه به 

ها ديگر به صورت مجزا در نظر گرفته تفاوت که کالس

شوند. به عبارت ديگر اين معیار بیانگر عدد نسبت نمي
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به کل  𝑛 شدهبنديهاي به درستي طبقهتعداد کل پیکسل

 باشد: مي 𝑁هاي تست  موجود پیکسل

(6) 𝑂𝐴 =
𝑛

𝑁
 

 ضريب کاپا 

بندي را نسبت به يک ضريب کاپا دقت طبقه

دهد. در واقع اين کننده کامالً تصادفي نشان ميبنديطبقه

نسبت به میزاني از   OAي ي اصالح شدهضريب نسخه

شانس است. اين معیار به طور کلي میزان انطباق تصوير 

دهد و شده و نقشه حقیقت زمیني را نشان ميبنديطبقه

 : شودسبه ميطبق رابطه زير محا

(1) 𝑘𝑎𝑝𝑝𝑎 =
𝑁 ∑ 𝑋𝑖𝑖 − ∑ 𝑋𝑖+𝑋+𝑖

𝑟
𝑖=1

𝑟
𝑖=1

𝑁2 − ∑ 𝑋𝑖+𝑋+𝑖
𝑟
𝑖=1

 

 +𝑋𝑖، هاي تستتعداد کل پیکسل Nکه در رابطه فوق 
مجموع عناصر   𝑋+𝑖ام و  iسطر عناصر سطر  جموعم

  دهد.ام را نشان مي iستون 

گشتاور تولید شده از  هايويژگيبه منظور مقايسه 

اول اين  مؤلفهاز سه  هايژگيواين  MNFو  PCAروش 

3هايي با ابعاد ها و در پنجرهروش × 9 و 3 × 15 و 9 × 15 

گشتاور  هايويژگيتنها با  بنديطبقهتولید شدند. نتايج 

 آمده است. 2روش در جدول  هندسي مستخرج از دو 

هندسي تولید شده از دو روش  گشتاور هايويژگيمقايسه  -2جدول 

MNF  وPCA 

Kappa AV AA OA 
تعداد 

 ویژگی
 روش

7700 08763 66742 67727 07 MOM-PCA 

7706 00776 66788 67708 07 MOM-MNF 

 

هاي تولید دهد ويژگيهمانطور که اين جدول نشان مي

و  به دقت کلي باالتري رسیده است MNFشده از تبديل 

 هايمؤلفهاز اين رو فرض اولیه تحقیق مبني بر بهتر بودن 

MNF هاي گشتاور هندسي تصوير به منظور تولید ويژگي

 .تحقق پیدا کرده است

 يهاحالتدر  بنديطبقهنتايج  9در جدول شماره 

بیانگر  مختلف ارائه شده است.  سطر اول اين جدول

،   PCAاول  مؤلفه 63حاصل بندي با استفاده از  هايدقت

 63با  بنديطبقهحاصل از  هايدقتسطر دوم بیانگر 

سطر سوم بیانگر روش ارائه شده  است. MNFاول  مؤلفه

ويژگي گشتاور هندسي  74است که در اين روش  [77]در 

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

PCA  هايدقتسطر چهارم بیانگر . اندگرفتهقرار 

گشتاور  هايويژگي 34حاصل شده از ادغام  بنديطبقه

است.   MNFويژگي اول 63و  MNFهندسي مستخرج از 

هاي سطر با ويژگي بنديطبقه هايدقتسطر پنجم بیانگر 

پس از مرحله انتخاب ويژگي با الگوريتم ژنتیک  چهارم

 .است
 بنديطبقهنتايج  -9جدول 

Kappa AV AA OA 
تعداد 

 ویژگی
 روش

7746 88708 81728 83780 80 PCA 

7788 88768 07708 81766 80 MNF 

7740 88760 81788 83738 00 
Kumar, 

B. and O. 

Dikshit, 

(2015) 

7761 87781 08701 63734 180 MNF+ 

moments 

7762 68778 01776 64788 03 GA 

 

نشان  9جدول شماره  سطر اول و دوم ازنتايج حاصل 

 هايويژگيتوانسته است که  MNFکه تبديل  دهديم

 بنديطبقهبه منظور  PCAنسبت به  بهتري راطیفي 

گفت روش پیشنهادي در  توانمياستخراج کند. همچنین 

بندي قهطب نتوانسته است که دقت کلي را نسبت به [77]

افزايش دهد. با توجه به سطر  PCA هاي طیفيبا ويژگي

مکاني  هايويژگيدريافت که اضافه شدن  توانميچهارم 

با  هايپنجرهدر  MNFاول  مؤلفهاستخراج شده از سه 

به شدت دقت  تواندميطیفي  هايويژگيابعاد گوناگون به 

مقايسه . درصد( 24)بیش از  را افزايش دهد بنديطبقه

دهد که نشان مي 9با سطر دوم جدول  2سطر دوم جدول 

هاي گشتاور هندسي به دقت باالتري بندي با ويژگيقهطب

که اين  رسدهاي طیفي ميگيبندي با ويژطبقهنسبت به 

 بنديطبقههاي مکاني در خود نشان دهنده اهمیت ويژگي

مقايسه سطر دوم جدول  همچنین. تصاوير ابرطیفي است

دهد که ادغام نشان مي 9 با سطر دوم و چهارم جدول 2

را به سطوح باالتري هاي طیفي مکاني توانسته دقت ويژگي

هاي طیفي و مکاني مجزا بندي با ويژگينسبت به طبقه

توان دريافت نیز مي 9با توجه به سطر آخر جدول  برساند.

 باًيتقربه خوبي توانسته حجم داده را الگوريتم ژنتیک  که

را  بنديطبقهبه نصف کاهش دهد در حالي که دقت 

 افزايش نیز داده است. 
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بندي تصوير با به منظور بررسي حساسیت دقت طبقه

هاي خب الگوريتم ژنتیک به تعداد دادههاي منتويژگي

 %54تا  %74ي هاي آموزشي را در بازهآموزشي، تعداد داده

مرحله نیمي گیريم و در هر کل حقیقت زمیني در نظر مي

هاي آموزشي را به عنوان نمونه آموزشي و نیمي اين داده از

ديگر را به عنوان داده ارزيابي در الگوريتم ژنتیک در نظر 

هاي تست بندي که بر روي دادهقت کلي طبقهگیريم. دمي

هايي که در آن هاي حقیقت زمیني به جز)کل پیکسل

و  آموزش هايمستقل از نمونه -اندآموزش استفاده شده

 9اند در شکل ه( در هر مرحله به دست آمد-اعتبار سنجي

 نمايش داده شده است.

 
 آموزشي يهادادهحساسیت روش پیشنهادي نسبت به تعداد  -9شکل

اسیت دهد میزان حسهمانطور که شکل فوق نشان مي

هاي آموزشي زياد است و با روش پیشنهادي به تعداد داده

توان به سطوح دقت باالتري آموزشي ميهاي دادهافزايش 

اده آوري تعداد زياد داز آنجايي که جمعرسید ولي 

ممکن نیست  عموماًبر بودن آموزشي به داليلي نظیر هزينه

حقیقت زمیني به عنوان  %74در ادامه کار همان حالت 

را در نمونه در هر کالس براي آموزش(  84)نمونه آموزشي 

 گیريم. مينظر 

بر مبناي  يپردازشپس بعد روش پیشنهادي، مرحلهدر 

بندي بر به منظور افزايش دقت طبقه اکثريت رأيلتر فی

نتايج حاصل شده اعمال شده است.  بنديطبقهروي تصوير 

بندي شده اين فیلتر که بر روي تصوير طبقه استفاده ازاز 

به ازاي ابعاد گوناگون پنجره در حول هر  GAاز مرحله 

 نمايش داده شده است. 4جدول  پیکسل در

 اکثريت رأينتايج فیلتر  -4جدول 

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 

ابعادي  0×0دريافت که  توانيماز نتايج جدول فوق 

 پردازشپسدر مرحله  اکثريت رأيمناسب براي فیلتر 

علت عملکرد بهتر اين ابعاد پنجره به ابعاد و نوع  است.

همچنین . گردديبرمگیري عوارض موجود در تصوير قرار

در  اکثريت رأيبايد توجه داشت که استفاده از فیلتر 

درصدي دقت  74افزايش بیش از  پردازشپسمرحله 

 را در پي داشته است. بنديطبقه

 Soybean-cleanدر روش پیشنهادي اين مقاله کالس 

هاي ديگر را در مقايسه با کالس بیشترين افزايش دقت

 مؤلفه  63تنها با استفاده از  بنديطبقههنگام داشته است. 

شده  بنديطبقهر با آنالیز ماتريس ابهام و تصوي PCAاول 

هاي میزان زيادي از پیکسلکه  رسیمبه اين نتیجه مي

هستند  Soybean-cleanتست که در واقع متعلق به کالس 

که در  انداشتباه گرفته شده  Cornهاي مختلف گونه با

ين اشتباهات و عملکرد نويزي روش پیشنهادي ا

بهبود شاياني پیدا کرده در اين کالس کننده بنديطبقه

توان گفت که نتیجه مي يک پس به عنوان .(4)شکل  است

توان به منظور تفکیک وش پیشنهادي اين مقاله ميراز 

هاي ذرت از گیاه سويا در تصاوير متوسط مقیاس گونه

 ابرطیفي استفاده کرد.

  
 PCA روش پیشنهادی

 شده بنديطبقهدر تصوير  clean-Soybeanنمايش کالس  -4شکل

شده با روش  بنديطبقه زمیني، تصويرحقیقت تصوير 

   نمايش داده شده است. 5درشکل و روش پیشنهادي  [77]
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ب( روش -الف(حقیقت زمیني-شده نهايي بنديطبقهتصاوير  -5شکل

Kumar, B. and O. Dikshit, (2015) –ج(روش پیشنهادي  

ج  بايد گفت که هر چند مرحله -5با توجه به شکل 

در درون ها را پردازش نهايي توانسته است که برچسبپس

هاي نويزي يک کالس به حالت همگن درآورد و پیکسل

منفرد را حذف کند اما عملکرد تا حدودي نامطلوب آن در 

مبنا -باشد که علت آن به پنجرهها مشهود ميمرز کالس

گردد از اين رو اصالح اين روش بودن اين روش برمي

ها اي از آن که نسبت به لبهپردازش و ارائه نسخهپس

رسد. در باشد در تحقیقات آتي الزم به نظر مي حساس

پردازش نهايت بايد توجه داشت که پس از مرحله پس

رسیده است که اين دقت  %34بندي به باالي دقت طبقه

خود براي بسیاري از اهداف مديريت منابع دقتي مناسب 

 . [76]است

توان به ي را ميشنهادیپهاي برتري روش عمده علت

 شرح زير دانست:

  استفاده از روشMNF در استخراج ويژگي 

 هايهاي گشتاور تصوير از مؤلفهتولید ويژگيMNF  
 هايي با ابعاد مختلف در پنجره

  ويژگي انتخاباستفاده از الگوريتم ژنتیک براي  

 اکثريت رأيپردازش مبتني بر فیلتر مکاني پس 

  هایشنهادپو  گیرییجهنت -4

 گشتاور هايويژگيدر مقاله حاضر روشي بر مبناي 

 يهادادهطیفي مکاني  بنديطبقههندسي تصوير براي 

بر روي  MNFتبديل  در ابتدا ابرطیفي پیشنهاد شده است.

هندسي  گشتاور هايويژگيداده ابرطیفي اعمال شده و 

در ابعاد پنجره گوناگون  MNFاول  مؤلفهتصوير از چند 

در کنار  هاويژگي. در مرحله بعد اين شوديمتولید 

طیفي قرار گرفته و از الگوريتم ژنتیک به  هايويژگي

مکاني استفاده -طیفي هايويژگيمنظور انتخاب بهترين 

از فیلتر  پردازشپس. در نهايت نیز در مرحله شوديم

اشتباه در هر  يهاکسلیپبراي حذف  اکثريت رأيمکاني 

. نتايج شودمياستفاده  بنديطبقهکالس و افزايش دقت 

دقت  توانديم يشنهادیپه روش ک دهديمنهايي نشان 

 يمطالعاتدرصد برساند. براي  34را به باالي  بنديطبقه

مکاني ديگري در  هايويژگياز  شودميآتي نیز پیشنهاد 

با هدف افزايش دقت تصوير  گشتاور هايويژگيترکیب با 

 استفاده شود.  بنديطبقه
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