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  )1392 تير، تاريخ تصويب 1392 فروردين(تاريخ دريافت  

  

  چكيده

بندي تصاوير سنجش از دوري است. با اين وجود، به نظر ، يكي از كاربردهاي پيچيده در طبقهيعوارض شهرشناسايي و تشخيص 
هاي مواد و اشياء سطح زمين، توان بهتري داشته باشند. روشرسد تصاوير فراطيفي به دليل توانمندي ويژه در ارائه اطالعات پيرامون مي

استخراج  يبرا يهاي نوينروش ،رو شوند. از ايننمي منجر هاي فراطيفي، به نتايج قابل قبوليبراي داده معموال پردازش تصاوير كالسيك
  اند.، مطرح شدههااطالعات از اين نوع داده

كـه يـك روش پـردازش سـيگنال بـراي       )Independent Component Analysis (ICA)( هاي مسـتقل تحليل مولفه يدر اين مقاله، بر پايه
بودن  ي، بر مبناي فرض خطICAروش  يايده اصل نرم ارائه شده است. يبندكاربردهاي گوناگون جداسازي منابع است، يك الگوريتم طبقه

ين روش، جداسازي منابع مرتبط با سهم و توزيع مواد گوناگون در صحنه را، بدون هيچ دو جانبه آنهاست. ا يتركيب منابع و استقالل آمار
 ينرم و جزء پيكسل يبندطبقه يتوان اين تحليل را به عنوان راه حل غير نظارت شده برايكند. به عبارت ديگر ماز پيش، فراهم مي يدانش

در نظر گرفتـه   يخط يگر با يك تركيب طيففراطيفي، يك سيستم مشاهده نرم، سيستم تصويربرداري يبنددرنظر گرفت. در كاربرد طبقه
هاي طيفي، مستقل هستند و به عنوان انواع گوناگوني از مواد با طيف خالص نسبي شود اطالعات فراواني كالسيشود. همچنين فرض ممي

  تفسير شوند.
توانند به طور مستقيم حاضر در صحنه نيست و نمي يطيف يهاكالس ، منابع تخمين زده شده منطبق با فراوانيICAبه علت ابهامات ذاتي 

-نقشـه  يهاي مواد حاضر در صـحنه ها در صحنه مورد استفاده قرار گيرند. بنابراين، جهت تهيه نقشهبه عنوان ميزان حضور يا تعلق كالس

  از است.، بر مبناي منطق فازي است، مورد نييگير، مرحله ديگري كه همان تصميميپوشش يها
. سازي شد. نتايج از طريق مقايسه با داده حقيقي زميني ارزيـابي شـد  پياده ،CASIهوابرد  يسنجنده يهاداده يبر رو يپيشنهادالگوريتم 

 يهاي اصلي موجود در صحنه توانمند است. با ايـن وجـود فـرض خطـ    كه اين الگوريتم براي كشف كالس دهدينشان م پژوهشن يج اينتا
 يو پديـده اخـتالط طيفـ    يها، اثرات اتمسفرها مانند اثر توپوگرافي روي سقف ساختمانپديده يبرخ يبودن مدل ممكن است هميشه برا

  .سازگار نباشد

 .يهاي مستقل، نقشه پوشش شهر، پردازش تصاوير فراطيفي، تحليل مولفهيطيف ينرم، جداساز يبندطبقه: يكليد گانواژ

                                                           
 سنده رابطينو  ∗
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 مقدمه -1

هايي مانند منـاطق شـهري،   بندي محيطبررسي و طبقه
ي شـهري، چـه از نظـر    يك امر دشوار است. يك منطقه

و  ي پيچيـده ، يـك عارضـه  يهندسي و چه از نظر فيزيك
 يسـاز آيد. بر اساس اين دو جنبه، مـدل يشمار مپويا به

اين عارضه براي كاربردهاي گوناگون تهيه نقشه، نياز بـه  
ــاني دارد.   ــد طيفــي و مك ــق از هــر دو بع اطالعــات دقي

در  1سنجش از دور و بـه ويـژه تصـويربرداري فراطيفـي    
-يتوصيف مناطق شهري بسيار كارآمد است. اين ابزار م

 يكاربردهـا  يها و اطالعـات بسـيار مفيـد بـرا    تواند داده
، يسـه بعـد   يساز، مدليمانند تهيه نقشه شهر يشهر

ــاز ــت مج ــابرات يواقعي ــع   يو مخ ــد. در واق ــته باش داش
به عنوان يك پيشرفت چشـمگير   يفراطيف يتصويربردار

توانـد اطالعـات   و مهم انقالبـي در سـنجش از دور، مـي   
اشـياء و   يبـردار اي را بـراي تشـخيص و نقشـه   يكپارچه

  .[1]زميني فراهم كند  يهاپديده
 يبرداشت شده توسـط يـك سـنجنده    يميزان داده

، مكـاني و  يفراطيفي با توجه به تمام ابعـاد راديـومتريك  
، 2طيفـي تصـويري چنـد   يهـا طيفي، در مقايسه بـا داده 

هاي كالسـيك تحليـل   بسيار بيشتر است. طبيعتاً، روش
و تحليـل ايـن نـوع تصـاوير را     ها، توانـايي پـردازش   داده

هـاي جديـدتري، بـراي غلبـه بـر      ندارند. بنـابراين، روش 
ها مانند حجم باال، تعداد باند مشكالت مرتبط با اين داده

هـا  داده يبين باندها و افزونگ يزياد، هبستگ يو بعد طيف
باال، مورد توجه پژوهشگران قـرار   يو زمان پردازش نسب

  .[2]است  گرفته
ــاد يهــاوشاخيــراً ر ــرا يزي ــردازش داده يب  يهــاپ

هاي شناسايي الگو ارائه روش يبر پايه يفراطيف يتصوير
ها، بيشتر از اطالعات طيفي موجود شده است. اين روش

در پيكسل، به جاي اطالعات مكاني موجـود در تصـوير،   
-ها به دو گروه اصلي تقسـيم كنند. اين روشاستفاده مي

هـاي  ارت شـده و روش هـاي نظـ  شـوند: روش بندي مـي 
نظارت نشده. در روش نخست، دانـش از پـيش معلـومي    

هـاي  پيرامون اشياء موجـود اسـت. در حاليكـه در روش   
هـاي  كـالس  ينظارت نشده، هيچگونه اطالعاتي دربـاره 

  . [3]گوناگون موجود در صحنه وجود ندارد 

                                                           

Hyperspectral Imagery (HSI) ١  

Multispectral ٢  

 يدر اين پژوهش، يك الگوريتم نظارت نشده بر پايـه 
هـاي مطـرح   مستقل، كه يكي از روش هايتحليل مولفه

 يبندطبقه ياست، برا 3در جداسازي نظارت نشده منابع
 يپيشنهاد و ارزيـاب  يتصاوير فراطيف ينرم يا جزء پيكسل

ايـن مقالـه، ابتـدا يـك      يهاي بعـد شده است. در بخش
براي تصويربرداري فراطيفي با تفسير  يفيزيك يسازمدل

روش تحليـل   شود. سـپس معرفي مي ييك سيستم خط
مستقل و كاربردهاي آن براي سـنجش از دور   يهامولفه

سـازي روش  شـود. در ادامـه پيـاده   يتشريح مـ  يفراطيف
شـود و سـرانجام،   يبر روي داده واقعي ارائه م يپيشنهاد

  نتايج مورد بحث و ارزيابي قرار خواهد گرفت.

  فيزيكي يسازمدل - 2

فيزيكي -ييك ارتباط رياض ي، برقراريسازهدف از مدل
از يـك   بازتابيده شده از جسـم و سـنجنده   يبين پرتوها

، از سـوي  يتصـوير  يهاهاي پردازش دادهسو و الگوريتم
-هـا، مـدل  هاي تحليلـي روش ديگر است. در كنار جنبه

توانـد در  مـي  يگيري تصاوير سنجش از دورشكل يساز
ها، مفيـد  پردازش و الگوريتم يتوسعه كاربردهاي ابزارها

هاي داده تصويري سـنجش از دوري تـابعي   ويژگيباشد. 
از خواص فيزيكي توزيع و انتقال پرتوهاي تـابش نـور در   

هــاي ســطح زمــين و ســنجنده اســت. اتمســفر، ويژگــي
هـا  الگوريتم يو توسعه يها در طراحشناخت اين ويژگي

آنها و قابليت اعتماد به نتـايج   يتواند به افزايش كاراييم
  شود. يمنته

فراطيفـي، يـك    ييـك سـنجنده   يسـاز مدلدر اين 
هـاي  سيستم مشاهداتي الكترواپتيك است كه فقط پرتو

-كند. اين تابشبازتاب يافته از اجسام زميني را ثبت مي

 4/0ها، طيف الكترومغناطيسي با طول موجي در دامنـه  
گيرند. اين ناحيه از امـواج  يميكرومتر را در بر م 5/2الي 

داراي مزايـايي ماننـد ميـزان    مرئي و فروسـرخ نزديـك،   
و بازتـاب طيفـي بـاالي     ياتمسـفر  يباال، پنجـره  يانرژ

ــت     ــي اس ــواد طبيع ــياري از م ــراي بس ــوارض ب . [4]ع
ــدوده   ــن محـ ــين، در ايـ ــواج  همچنـ ــف امـ ي از طيـ

-الكترومغناطيس، اثر تابش حرارتـي اشـياء قابـل چشـم    

  .[5]پوشي است 

                                                           

Blind Source Seperation (BSS) ٣  
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كـه تـابعي از طـول    ) ρسنجش يك طيف تابشـي ( 
) است، عالوه بر اينكه وابسته به انعكاس طيفي λموج (

)R اســت، بــه هندســه صــحنه، شــرايط اتمســفري و (
 اي نيز وابسته است. چنين سيسـتم هاي سنجندهويژگي

-تصويربرداري سنجش از دوري، خود شامل زيرسيسـتم 

شود. دو زيرسيستم كه نقش اساسي ينيز م يديگر يها
  كنند، عبارتند از:گيري تصوير ايفا ميدر روش شكل

i.  ،زيرسيستم محيطي با تمام اثرات هندسي
 اتمسفري و فيزيكي

ii. هاي الكتروزيرسيستم مرتبط با سنجنده و ويژگي-
 اپتيكي آن

كارا و كامل، تمام يا حداقل  يسازبه منظور يك مدل
در نظر گرفتـه شـوند و مـورد     هاي اصلي بايدزيرسيستم

-قرار گيرند. براي نيل به اين مقصود، سـعي مـي   يبررس

شود داده سنجش از دوري فراطيفي، در دو سطح مـدل  
  شوند:

فيزيكـي صـحنه، كـه شـامل      يسـاز سطح يكم: مدل
تـر، از نظـر   هاي محيطي اصلي است. به طور دقيقپديده

هـاي  تصوير و پيكسـل  يپردازش تصوير در اين سطح كل
 شوند.يآن مدل م

است كـه   يپديده اختالط طيف يسازسطح دوم: مدل
در نظـر گرفـت.    توان آن را به عنوان ويژگي سنجندهمي

توان گفت كه اختالط ايجاد شـده بـر   از اين ديدگاه، مي
اسـت. ايـن    سـنجنده  ياساس ضعف توان تفكيك مكـان 

بـر يـك پيكسـل منفـرد و حضـور       يسـاز سطح از مدل
 گانه در آن تمركز دارد.عناصر چند

   يطيفي صحنه تصويربردار يسازمدل -2-1 

در اين سطح، توصيف چگونه رسيدن  يسازهدف از مدل
به سنجنده است. به عبارت ديگـر، ايـن    يبازتاب يهاپرتو

هاي فيزيكي مرتبط بـا خورشـيد،   ، پديدهيسازنوع مدل
گيـرد. شـرايط هندسـي    اشياء و اتمسـفر را در نظـر مـي   

 يبـر طيـف بازتـاب    ي، اثر نسبتاً زياديهنگام تصويربردار
دارد. همچنين شرايط اتمسـفري و محيطـي، منجـر بـه     

قابـل   يبازتـاب  يدر ميـزان انـرژ   يتغييرات قابـل تـوجه  
هندسـه   1شـكل  . [6]شـود  گيري در سنجنده مياندازه

بـرداري  را بـراي يـك واحـد نمونـه     يصحنه تصويربردار
ــي   ــايش م ــي، نم ــد. ازمين ــانده ــه لم ــاي هندس  يه

  توان به صورت زير در نظر گرفت: را مي يتصويربردار

n
�

  بردار نرمال سطح 

sunr
�

بردار موقعيـت خورشـيد (بـه عنـوان منبـع       
  تابش)

sensorr
�

 بردار موقعيت سنجنده 

  

  
  هاي آنهندسه صحنه و المان -1شكل 

  

  
  سهم شرايط محيطي و اتمسفري بر تابش -2شكل 

 

به طور خالصه شرايط اتمسفري  2شكل در 
تاثيرگذار بر پرتو رسيده به سنجنده نمايش داده شده 

 يها در فرآيند رسيدن تابش طيفاست. مهمترين پديده
به سنجنده عبارتست از: الف) بازتابش مستقيم اشياء و 

و ج) تابش  يسطح ب) بازتابش از سطوح همسايگ
تر حاصل از پراكنش اتمسفري. يك مدل فيزيكي كامل

با جزئيات بيشتر از يك سيستم سنجش از دوري با 
ي پارامترهاي اتمسفري و هندسي براي پديده يتمام

نيز ارائه شده است. بر اين اساس،  [7]، در يبازتاب طيف
Healey  يك مدل با پيچيدگي به نسبت همكارانشو ،

-مي يسازتابش رسيده به سنجنده را مدلكمتر، كه 

 :[8]اند كند، پيشنهاد كرده
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مسير تابشي پراكنش يافته،λP)(در اين مدل، 
)(λA  و)(λB  به ترتيب توابع طيفي آسماني و

نيز ثوابت هندسي هستند. در  βو  αخورشيدي و 
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سنجش از دوري، از اين  يبيشتر كاربردهاي شناساي
 يرا كه همان بازتاب يا امضا λR)(مدل نياز است 

سطوح است، برآورد شود. براي اين مقصود، يك  يطيف
دانش خوب پيرامون شرايط و عوامل اتمسفري و 

 يبه چنين اطالعات يدستياب يهندسي الزم است، ول
چون كشف  ينمايد. اما در مورد كاربردهاييدشوار م

-و فراواني كالس يطيف بندي آنها، تابشاهداف و طبقه

توان از يك ابراين ميتواند كفايت كند. بنهاي طيفي مي
ها، كه تابش ثبت مدل ساده شده بر اساس اين مدل

شده در سنجنده را به عنوان تابعي از اين پارامترها در 
 گيرد، استفاده كرد:نظر مي

  

)2(  ),),(()( atmosgeometryRf λλρ =  

 

به عنوان  1به اين ترتيب اگر بازتاب سطوح و اشياء
ورودي سيستم در نظر گرفته شود، تابش رسيده به 

خروجي سيستم خواهد بود. اين سيستم، تمام  2سنجنده
هاي اشياء را در اثرات اتمسفري و خورشيدي و ويژگي

 يسازترين روش جهت مدلگيرد. نخستين و سادهبرمي
است. با  ياين سيستم تصويربرداري، يك سيستم خط

 يتابش طيف ياين است كه پرتوهااين روش، فرض بر 
ها هستند. پديده ياز بازتاب طيف ييك تركيب خط

 يتوان مدل فيزيكبنابراين، براي كل صحنه، مي
را در يك فرم ماتريسي به اين صورت ارائه  يتصويرساز

 كرد:

  

)3(  
)()()()( . mnmppnmn NIR ×××× +=ρ  

 

امضاءهاي طيفي مواد يا انعكاس مواد موجود،  Rكه 
n  تعداد باندهاي طيفي وp مشخص  يتعداد پديده

، Iحاضر در صحنه است. همچنين ماتريس  يطيف
ها، معادل حاصلضرب تعداد كل پيكسلmفراواني مواد و
 يهاداده ρها است. ها در تعداد ستونتعداد رديف

ماتريس  Nو نهايتاً  يمشاهده شده مرتبط با تابش طيف
توان سيستم است. مي يناشناخته 3يهانمايشگر نوفه

توانايي ارائه اثرات شرايط اتمسفري   Iگفت كه ماتريس 

                                                           

Reflectance ١  
Radiance-Door-At ٢   

Noise ٣  

هاي مشاهداتي را داراست. بنابراين و هندسي بر تابش
مدل يك سيستم تصويربرداري فراطيفي يك مكعب 

از مشاهدات مكاني و طيفي مرتبط با اشياء يك اي داده
 كند.يصحنه را برداشت و ثبت م

  طيفي در سطح پيكسل يسازمدل  -2-2

 يدر سطح پيكسل، ارزيابي پديده يسازهدف مدل
است. تابش ثبت شده توسط يك  ياختالط طيف

 سنجنده، براي يك پيكسل مفروض، تركيبي از تابش
پراكنش يافته توسط اشياء و سطوح حاضر در  يطيف

همانطور كه اشاره شد، . [9]پوشش مكاني پيكسل است 
تركيب امضاءهاي طيفي در پيكسل، تابعي از تابع پاسخ 

 يتوان تفكيك مكاني سنجنده است. پديده ييا به عبارت
پيكسل مختلط در كاربردهاي سنجش از دور با پيدايش 

اخير گسترش بيشتر پيدا  يدر دهه يتصاوير فراطيف
. [10]كرده و مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است 

  دهند:هاي مختلط غالباً به دو علت زير رخ ميپيكسل
نسبت ابعاد اشياء به ابعاد پيكسل (پديده قدرت  الف)

 تفكيك مكاني سنجنده)

  .[11]هاي متشكل از دو يا چند ماده پيكسل ب)
تجزيه و تحليل اختالط يكي از عوامل اساسي در 

يا  ي، طبيعت اختالط است. به عبارت ديگر، خطيطيف
در انتخاب  ينقش مهم يطيف بودن اختالط يغير خط

مورد نظر از آنها دارد  يها و خروجالگوريتم پردازش داده
-مقياس و سهولت پياده يبا در نظر گرفتن پديده .[11]

وير در تصا ي، غالباً اختالط طيفيسازمدل يساز
به . [10] شوديفرض م يمشاهده زمين، خط يفراطيف

كه تداخل  يويژه در مورد تصاوير شهري، از آنجاي
است و مواد به  4به صورت درشت نمود يبازتاب يپرتوها

توان آن صورت چشمي قابل تفكيك هستند، بنابراين مي
در  .[12] در نظر گرفت يرا به عنوان يك تركيب خط

، هيچ تعاملي بين مواد ياختالط طيفي خط يپديده
يك پيكسل مختلط به طور  گوناگون وجود ندارد و طيف

خيلي ساده حاصل مجموع سهم حضور سطح در بازتاب 
وقتي كه  يكل يآنها است. يك مدل اختالط خط يطيف
p  كالس طيفي مشخص در يك پيكسل باشند، به اين

 :[13]ت صورت ارائه شده اس

                                                           

Macroscopic ٤  
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)4(  
∑
=

+=
p
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ii wsax
1

.  

 

 يهابردارهاي فراواني كالس iaدر اين معادله، 

نيز به  wآن كالس است.  يبازتاب طيف isو  يطيف
چنين  يشود. با در نظرگيرعنوان نويز در نظر گرفته مي

شود: يكم) تحميل مي aمدلي، دو قيد بر عناصر بردار 

ها، به iaكند كهياست، اين قيد بيان م 5بودنقيد مثبت
-توانند منفي باشند. دوم) قيد جمعنمي يداليل فيزيك

باشد. در ها برابر يك iaاست كه بايد مجموع  6پذيري
نظرگرفتن اين قيود منجر به محدود شدن انتخاب 

 .[14]شود يها مو كاربردهاي آن يهاي پردازشالگوريتم

ها را با در نظرگيري iaتوان با استفاده از اين مدل، مي
پيكسلي تخمين زد. به عبارت - بندي خردطبقه يمسئله

توان يپيكسل مختلط را م يسازديگر اين نحوه مدل
  بندي نرم بكار برد.و طبقه يطيف يجداساز يبرا

  يكل يخط ييك مدل طيف   - 2-3

از آنجاييكه مقادير ثبت شده توسط سنجنده به عنوان 
 ياثرات محيطي و پديده يخروجي، نتيجه هر دو پديده

تواند يك سيستم مي ياختالط است، يك مدل كل
 يمانند يك سنجنده فراطيف يتصويربرداري الكترواپتيك

 يسازتواند تركيبي از مدلرا توصيف كند. اين مدل مي
در هر دو سطح پيكسل و صحنه باشد. در حقيقت، 

) معتبر است. 3) براي هر پيكسل از معادله (4معادله (

ها iaيا  Iهاي ماتريس بنابراين با اين تركيب، ستون
هر كالس خواهند بود. نمايش ساده شده  يمقادير فراوان

 اين مدل، به اين صورت خواهد بود:
  

)5(  NIRX += .  
 

 خواهد بود: Iبندي ماتريس كه ساختار

  

)6(  
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Positivity ٥ 
Additivity ٦  

هاي رسيده و ثبت تابش يدر بر گيرنده Xو ماتريس 
  است.  شده توسط سنجنده

تصويربرداري، مانند يك از آنجاييكه اين سيستم 
شود، بسياري از مدل مي يسياه به صورت خط يجعبه

شوند. پارامترهاي اتمسفري و هندسي ناديده گرفته مي
اما اين اثرات بر روي مشاهدات باقي خواهند ماند. 

است اثر تغييرات اين پارامترها در مدل  يبنابراين، منطق
ارزيابي شود. سه اثر متفاوت بر روي مشاهدات سنجنده 

  قابل تشخيص است:
i. اثرات اتمسفري 

ii. اثرات هندسي 

iii. پديده اختالط 

اثرات اتمسفري معموالً باعث كاهش يا افزايش ميزان 
، خواهند شد. اين تغييرات بر روي انرژي يورود يانرژ

 يتغييراتي را بر روي بازتاب طيف تواندثبت شده، مي
يا غير  يتوانند خطها ايجاد كند كه ميسطوح و پديده

و تغييرات در  يباشند. همچنين اثرات هندس يخط
مانند وجوه  توپوگرافي، حتي در سطح يك پديده

گوناگون سقف يك ساختمان، منجر به تغييراتي در 
نش و همكارا Healeyشود. مواد سطح مي يطيف بازتاب

طيف مواد موجود در  ياثرات اين تغييرات را بر رو
اند. اين مورد مطالعه قرار داده USGSكتابخانه طيفي 

طيف ماده طبيعي متفاوت است  498شامل  كتابخانه،
و ثبت شده است. آنها  يگيركه با جزئيات فراوان اندازه

سازي براي شبيه MODTRAN 3.5افزار به كمك نرم
بازتاب مواد با تغيير در  سري جديدي از طيف

پارامترهاي اتمسفري و هندسي، استفاده كردند. نهايتاً 
توان با گيري كردند كه اين تغييرات را ميآنها نتيجه

. [8]مدل كرد  يبا يك مدل خط يدقت قابل قبول
بودن سيستم مشاهدات  يخط يهمچنين جهت ارزياب

 يانجام شده بر رو يتجرب يهاي، بررسيسنجش از دور
بودن چنين  يخط ي، به طور نسبيواقع يداده

  .[15]كند يرا تاييد م يسيستم
، پارامتر مهم ديگري است كه يطبيعت تركيب طيف

ها هاي پردازش و تجزيه تحليل دادهدر تعيين روش
 يدارد. دو گروه اصلي از اختالط طيف ينقش بسزاي

و ب) اختالط  يخط يوجود دارد: الف) اختالط طيف
 .[11] يغير خط يطيف
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مانند بازتاب  ينوع اختالط به بعضي عوامل گوناگون
ها و تابش حرارتي از يك سو و تركيب، جذب پديده

سطح از سوي ديگر وابسته  يو زبر يبافت و درجه نرم
 BRDF7هاي ديد و ويژگي ياست. همچنين هندسه
آنها تاثيرگذار است. هر چند  ياجسام نيز بر بازتاب طيف

به  يتواند در دستيابيتعيين نقش اين عوامل مو  يبررس
در عمل كسب اين  يقابليت اعتماد نتايج مهم باشد، ول

دانش پيرامون آنها بسيار دشوار و بعضاً غيرممكن است 
-پياده يترين فرضيه، به دليل سادگي. معموالً عمل[16]

ها، اين است كه يك مدل اختالط و تحليل داده يساز
  .[15]شود در نظر گرفته مي يطيفي خط

  يتجزيه و تحليل تصاوير فراطيف  -2-4

بر اساس مدل ارائه شده، دو كاربرد شناسايي الگو را 
ها و مواد و دوم) پديده يتوان برشمرد: يكم) شناسايمي

 .يطيف يهابندي كالسطبقه

توان به عنوان يك روش كاربرد نخست را مي
گرفت. به عبارت و تشخيص هدف در نظر  يآشكارساز

مورد نظر   Rديگر در مدل باال، به دست آوردن ماتريس 
بندي، چون نياز است كه طبقه ياست. اما، در مسئله

به  Iاطالعات پوشش/ زمين برآورد شود، بايد ماتريس 
 يفيزيك يسازدست آيد. همچنين با در نظرگيري مدل

 توان استراتژي و راهكار)، مي5( يدر رابطه يو رياض
ها را نيز انتخاب كرد. در اين ارتباط، اگر داده پردازش

ها وجود داشته باشد، دانش كمي پيرامون مواد و پديده
معلوم باشد، طبيعت روش  Rماتريس  يو به عبارت

شده خواهد بود. بر عكس اگر هيچگونه اطالعاتي نظارت
موجود يا مورد عالقه در صحنه  يهاپيرامون كالس
نامعلوم است و روش نظارت نشده  Rشد، وجود نداشته با

  خواهد بود.
همچنين از مدل ارائه شده، سخت يا نرم بودن 

نيز قابل تعيين و تفسير است. به عبارت  يبندطبقه
خالص،  يهابندي پيكسلديگر انتخاب راهكار طبقه

يا برچسب هر كالس يا به  يهايالگوريتم، فراوان يخروج
خواهد بود، كه از آن به  1ا ي I ،0عناصر ماتريس  يعبارت

-شود. اما در طبقهنام برده مي 8بندي سختعنوان طبقه

                                                           

directional Reflectance Distribution Function -Bi ٧

(BRDF) 
Hard Classification ٨  

مواد يا عضويت  يمختلط مقادير فراوان يهابندي پيكسل
قرار دارد.  1تا  0در دامنه  يآنها به يك كالس طيف

نام برد  9بندي نرمتوان آن را به عنوان طبقهبنابراين مي
ن متغيرهاي نامعلوم و ، به عنواIاگر عناصر  .[10]

توان به تصادفي در نظر گرفته شوند، بنابراين مدل را مي
  . [14] در نظر گرفت 10يعنوان يك اختالط تصادفي خط

از آنجاييكه معموالً اطالعات زيادي پيرامون كالس و 
-مواد مورد عالقه در صحنه يا موجود نيست و يا جمع

گرفتن يك بر است، در نظر آن دشوار و هزينه يآور
تر باشد. تواند منطقياستراتژي نظارت نشده، مي

همچنين در اينجا، مدل مورد استفاده همان مدل 
مدل شده  يترياست كه در حالت كل يتركيب طيف

بندي نرم مد نظر خواهد بود. اگر يك است، لذا طبقه
مورد نياز باشد، با  ينقشه پوشش زمين سخت يا دودوي

ها نه در مقادير عضويت كالسيك حد آستا يبه كارگير
توان يك نقشه پوشش زميني قابل اعتمادي را مي

) ماتريس 5استخراج كرد. بنابراين با استفاده از معادله (
I حاضر در پيكسل يهاكه مقادير فراواني مواد و پديده-

شود، برآورد خواهد شد. بر اين اساس يها را شامل م
د اطالعات پيرامون برآور يو مطرح برا يحل پيشنهادراه

- يم يدر سطح جزء پيكسل يطيف يهاپوشش كالس
و  11هاي حل مسئله معكوستواند استفاده از روش

  باشد. 12نشده منابعجداسازي نظارت

  هاي مستقلتحليل مولفه - 3

 يتعريف كل -1- 3

هاي مستقل، يك روش مناسب براي يافتن مولفه تحليل
 يهااز نظر آماري از داده 13هاي مستقلعوامل يا مولفه

 يهاچندبعدي است. تفاوت و تمايز تحليل مولفه
دو پيش شرط  ياصل يهامستقل با تحليل مولفه

. [17]ها است بودن مولفه يو غيرگوس ياستقالل آمار

است كه احتمال همزمان  يبه اين معن ياستقالل آمار
مستقل برابر حاصلضرب احتمال  ييك مجموعه مولفه

  تك آنهاست.كوقوع ت

                                                           

Soft Classification ٩   
Linear Random Mixture (LSRM) ١٠  
Inverse Problem ١١  
Blind Source Seperation (BSS) ١٢  

Independent Component (IC) ١٣  
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اين روش با موفقيت در كاربردهاي گوناگون مانند 
هاي بيولوژي و پزشكي و تحليل پردازش صوت، سيگنال

 ICAاصلي در  يبه كار رفته است. ايده يتصاوير رقوم

يك سيستم  يورود ييافتن يا برآورد كردن مجموعه
است.  يگر يا سنجنده با عملكرد تركيب خطمشاهده
 عبارت است از: ICAدر نظر گرفته شده براي  يمدل كل

  

)7(  NSAX += .  

 

 Aمنابع مستقل،  Sكه، در اين شكل ماتريسي، 

نيز مشاهدات مرتبط  Xنويز و نهايتاً  Nماتريس تركيب، 
-يك راه ICAبنابراين،  .[17]با خروجي سيستم است 

) يا به طور 7رابطه ( يمسئله معكوس برا يحل بر پايه
 تر، حل مدل زير است:دقيق

  

)8(  XWS .ˆ =  

شود و ماتريس جداسازي ناميده مي Wكه در آن 

=−1 يبرابر معكوس ماتريس تركيب است، يعن AW .

هاي منابع تخمين زده شده، به عنوان مولفه Ŝبنابراين 
  مستقل خواهند بود. 
مستقل، چند  يهاتحليل مولفه يجهت به كارگير

ها يا منابع و سيستم برقرار پيش شرط در مورد مولفه
  :[18]باشد 
از  ي، يك تركيب خطXمشاهدات در ماتريس  •

 باشند. Sمنابع در ماتريس 

بايد از نظر آماري و به  Aتمام عناصر ماتريس  •
 صورت دو طرفه مستقل باشند.

به جزء يكي، بايد غيرگوسي  ،Sعناصر ماتريس  •
 باشند.

هاي مساوي تعداد مولفه- تعداد منابع بايد كمتر •
 مشاهده شده باشد.

-، فقط ميWجهت پيدا كردن ماتريس جداسازي 

استفاده كرد.  Xتوان از مشاهدات درون ماتريس 
بنابراين نياز است كه برخي توابع استقالل، تعريف و 

مثال، تابع استقالل آماري يا تابع  بهينه شوند. براي
تعريف كرد.  14توان بر اساس كشيدگيتمايز را مي
سازي اين تابع كه در واقع با بيشينهشود يسپس سعي م

                                                           

Kurtosis ١٤  

ساز اطالعات ها و كمينهسازِ استقالل مولفهبيشينه
مستقل را برآورد كرد  يهادوگانه بين آنها است، مولفه

[18]. 

 ICAجداسازي طيفي به كمك   - 2- 3

 يكلتوان به طور را مي ICA، يطيف يبه منظور جداساز
بر اساس دو تفسير به كار برد. در حالت نخست، منابع را 

- يهاي طيفي مواد گوناگون در نظر مبه عنوان امضاء
در مقابل، در حالت دوم، منابع، فراواني يا . [19]گيرند 

ها در صحنه و درصد حضور مواد و كالس يبه عبارت
كه هدف اين  ياز آنجاي .[20] و  [14]پيكسل هستند
است  يتصاوير فراطيف يجزء پيكسل يبندپژوهش طبقه

در  يطيف يهاو كاربر به ميزان حضور يا پوشش كالس
-پيكسل و صحنه نياز دارد، با استفاده از تحليل مولفه

، به عنوان منابع مورد نياز يفراوان يمستقل، كسرها يها
برآورد خواهد شد. هر چند  يخطاز مدل تركيب 

مواد و سطوح نيز به صورت  يطيف ياز امضاءها يتخمين
  آيد.يبه دست م يهمزمان با مقادير فراوان

-شكل ي) را با مدل فيزيكICA) ،7 يكلاگر شكل 

توان گفت كه ) مقايسه شود، مي5تصوير ( يگير
-امضاء pفراطيفي، تركيبي از  ييك سنجنده يخروج

باند  nها)، در مشاهدات (پيكسل mهاي طيفي، با 
در روش  Sو سپس  Aطيفي است. بنابراين، تخمين 

 يدر تصويربردار Iو  Rمنجر به يافتن  ICA يكل
امضاءهاي  Aخواهد شد. بنابراين، ماتريس  يفراطيف

مقادير فراواني مواد در  Sطيفي مواد موجود و ماتريس 
گيرد. به عبارت ديگر، عناصر ماتريس صحنه را در بر مي

I  كه منطبق با فراواني مواد گوناگون هستند، منابع
مستقل خواهند بود. بنابراين، سهم  يهامجهول يا مولفه

از حضور و ميزان آنها را  ياحضور مواد و در نتيجه نقشه
به گيري درباره مقادير اين ماتريس توان با تصميممي

در پردازش  ICAدر به كارگيري مدل  آورد. دست
كه  يهايتصاوير فراطيفي بايد از فراهم بودن پيش شرط

حاصل كرد. چرا كه  يآن الزم است، اطمينان نسب يبرا
موفقيت روش و قابليت اعتماد نتايج، به طرز بااليي به 

اين  ICAشرط نخست . اعتبار اين شرايط وابسته است
از منابع  يخطبايد تركيب  يمشاهدات يهااست كه داده

ارائه  يخط يكل يباشند. اين مسئله با ارائه مدل فيزيك
است. در  يقابل دسترس يفراطيف يسنجنده يشده برا
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مورد نظر، از آنجائيكه  يهامورد استقالل دوجانبه مولفه
-حاضر در صحنه يطيف يهااين مولفه مرتبط به كالس

ان با اطمينان فرض كرد تويم، هستند يتصويربردار ي
از  يو جغرافياي يها به دليل شرايط فيزيككه اين كالس

يكديگر مستقل هستند. به عنوان مثال، مواد غيرطبيعي 
هاي مورد استفاده براي ساخت و ساز، داراي طيف

-. بنابراين، ميندستهمتفاوتي از گياهان، آب و خاك 

الزم به توان آنها را از يكديگر مستقل در نظر گرفت. 
هاي طيفي ذكر است كه اين مورد تنها براي كالس

ها، يك همبستگي اصلي معتبر است و بين زير كالس
  نسبي وجود دارد (براي مثال، انواع گوناگون گياهان).

هاي آماري مورد نياز منابع همچنين، ارزيابي ويژگي
زمينه توان پسخيلي ساده نيست. به عنوان مثال، مي

نوان يك منبع گوسي در نظر گرفت. تصوير را به ع
گوسي خواهد -ها منبع غيربنابراين، ساير منابع يا مولفه

را دارد. ها و يافتن آن يتوان جداساز ICAبود كه طبيعتاً 
مستقل نياز بود تعداد  يهاهمچنين در تحليل مولفه

ها از تعداد بعد داده يطيف يهامنابع يا در اينجا كالس
npيشد. به عبارتبا يكوچكتر يا مساو اما در  ≥

تعداد منابع مرتبط با مواد موجود در  يتصاوير فراطيف
ها استصحنه، محدود و خيلي كمتر از بعد داده

)( np . بنابراين، يك مرحله ضروري در استفاده از >>
ICA  تخمين تعداد منابع است. اين مرحله پيش

در جهت كاهش زمان محاسبات، نتايج تواند پردازش مي
  تر موثر باشد.قابل اطمينان

  سازيپياده -4

  داده تصويري  -4-1

 CASIداده تصويري فراطيفي واقعي با يك سيستم 
، داراي قدرت تفكيك CASIحاصل شده است. سيستم 

به اين معنا كه داده تصويري  است. پذيريطيفي انعطاف
داشته باشد. وسته يپ يفيط باند 288تواند حداكثر مي

ميكرومتر، از  95/0الي  4/0اين باندها دامنه طيفي از 
در دهند. گستره طيف الكترومغناطيس را پوشش مي

. به كار رفته است CASIوير اتصاز يك سري ن مقاله، يا
(تصوير سمت  CASI32هاي اين سري تصوير ويژگي

 1293)، تصويربرداري در ارتفاع )3( شكلراست از 
باند طيفي  32متر با  2قدرت تفكيك مكاني  متري با

شهر تولوز در جنوب فرانسه در ماه  ر ازيتصاواين  است.
  به دست آمده است. 2001مارس سال 

  

متر قدرت  2 وباند  32با  CASIتصوير تركيب رنگي كاذب  )3 شكل

كالس  4داده واقعيت زميني شامل  تفكيك مكاني (سمت راست)،

  (سمت چپ)

برداري كالس داده واقعيت زميني، از نمونه همچنين
 هاي گوناگونرنگي به كالس، با توجه به تشكيل تركيب

به دست آمده است. اين داده واقعي  ير بصريو با تفس
ها با جنس كالس مانند ساختمان 4زميني، شامل 
، 2ها با جنس سقف از نوع ، ساختمان1سقف، از نوع 

، است (تصوير ويژهيك كالس زار و درختان و چمن
 ).)3( شكلسمت چپ از 

 FastICAالگوريتم  يپياده ساز  -4-2

، با استفاده از الگوريتم ICAدر اين مقاله، روش 
FastICA  داده بر رويCASI  .به كار رفته است
مبناست كه - ICAهاي از جمله روش FastICAالگوريتم 

به  ICAهاي سرعت پردازش را به نسبت ديگر روش
پس از تخمين ماتريس . [21] دهدشدت كاهش مي

به ) 8، نياز بود كه منابع بر اساس معادله (Wجداسازي 

به  Ŝهاي ماتريس آيند. فراواني هر منبع از رديف دست
مستقل  ي، شش مولفهCASI32آمد. براي داده  دست

ع اند. منابنمايش داده شده )4( شكلاستخراجي در 
هاي طيفي توان به عنوان كالسنخست تا چهارم را مي

ها ظاهراً مشخص تفسير كرد. همچنين، برخي مولفه
هيچگونه اطالعات طيفي ندارند ولي اطالعات مكاني را 

سرانجام، برخي  ).)4( شكلاز  6شوند، (تصوير شامل مي
، پنجمهاي گوسي، براي مثال تصوير منابع مرتبط با نويز

هاي استخراجي قابل رويت است. در اين لفهدر ميان مو
توان به عنوان مواد شهري ها را ميها برخي ويژگيمولفه

  تفسير كرد.
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  CASI بع تخمين زده شده از دادهمناها و توگرامهيس -4شكل 

ساز نسبت -به هر حال، در مناطق شهري، مواد بشر
 در هستند. به طبيعت اطرافشان، بيشتر قابل تشخيص

هاي تفسيري ديگري مانند شكل، الگو ها، كليداين مولفه
و تُن، نيز قابليت تشخيص يك كالس طيفي را دارا 

-هستند. براي مثال، مولفه نخست، مواد سقف ساختمان

دهد كه در تركيب رنگي را نشان مي هاي مسكوني
در آمده بود. مولفه  ياقهوه) به رنگ )3( شكلكاذب (

مرتبط است كه در  متفاوت يهاساختمان يبا سردوم، 
در  سبز) به رنگ )3( شكلتصوير تركيب رنگي كاذب (

  آمده بود.
مولفه سوم، با مناطق پوشش داده شده با گياهان كه 

) به رنگي آبي ظاهر )3( شكلدر تصوير رنگي كاذب (
كه  يك كالس ويژهشده بودند. نهايتاً مولفه چهارم كه با 

ظاهر  سفيد) به رنگ )3( شكلدر تركيب رنگي كاذب (
شده بود، انطباق دارد. در هر حال گهگاه، اين تصاوير 

- هستند چرا كه اين مولفه جهت تشخيص داراي مشكل

ها، توانند با ديگر منابع منطبق باشند، مانند سايهها مي
پارامترهاي اتمسفري و پارامترهاي هندسي. اين مرحله 

بر است، هر چند از تفسير در حالت عادي، سخت و زمان
توان مشكل زمان را با محدود كردن منابع جداسازي مي

، با وجود اطالعات نيبر ا عالوه. تا حدي حل كرد

اي فراطيفي، اين ارزشمند فراهم شده توسط مكعب داده
فضا به يك صحنه كه به طور نسبي تعداد محدودي از 

شود، مربوط خواهد بود. بنابراين؛ ها را شامل ميكالس
آوردن، نتائج قابل اعتماد، نياز است كه  به دستهت ج

-آيد. روش دستيك تخمين به pها از تعداد كالس

متفاوتي براي تخمين تعداد منابع موجود است،  يها
 PCAبا استفاده از  ،[14] 15براي مثال؛ يافتن ابعاد واقعي

شده است با بعد كامل اجرا  ICAاست. در اينجا،  ICAيا 
هاي مستقل مد نظر نمايش داده شده است. و تنها مولفه

ها و سپس با استفاده از تفسير بصري، مولفه
توان عوارض طيفي مهم را هاي تصوير، ميهيستوگرام

براي حدس  PCA از توانمي نشناسايي كرد. همچني
p به علت توانايي . [14] استفاده كردICA افتن براي ي

هاي مهم، با براي يافتن كالس PCAمنابع غيرگوسي، و 
توان تعداد منابع تخميني قابل استفاده از اين دو، مي

  اعتمادي را به دست آورد. 
، براي ICAديگر محدوديت اساسي در استفاده از 

تقريباً  نتايج اين روشجداسازي اختالط، اين است كه 
 اي ير فراوانيمقادگر، يعبارت دخارج از كنترل است. به 

 معنيبي يكيزيهستند كه از نظر ف منابع گاهي منفي
اختالط به طور مستقيم مدل ، قيود است. عالوه بر آن

نيستند. به هر حال، غير منفي  ICAقابل استفاده توسط 
تواند قيد مثبت بودن را برآورد كند، اما ها ميICبودن 

آماري منابع را بر هم زند  تواند استقاللاين قيد مي
گيري قيود اختالط وجود دو روش براي در نظر .[22]

 يهادر روش .[14] 16دارد، روش كامل و روش جزئي
به  كهمد نظر است ها كالس يتمام يريبه كار گكامل، 

توان به عنوان ميرا آن كه  [13] انجامديقيد اختالط م
ما در روش سازي قيد پيشين در نظر گرفت. ايك پياده

ه يك كالس نسبت به بقي تواند برايجزئي، شرايط مي
تواند يك راهبرد پسين باشد. در معتبر باشد كه مي

اينجا، يك روش شبيه به قيد جزئي در نظر گرفته شده 
است. به اين معني كه قيود اختالط در منابع جدا شده 

-در نظر گرفته شد. به عبارت ديگر در هر منبع، پيكسل

زمينه تبط با يك كالس طيفي و مرتبط با پسهاي مر
هاي مورد استفاده در نظر گرفته توانند به عنوان قيدمي

  شوند.

                                                           

)Virtual Dimesionality (VD ١٥  
Full Approach & Partial Approach ١٦  
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هاي مستقل و استخراج تركيب مولفه - 4-3

  نقشه پوشش زميني

، Sهاي مستقل استخراج شده برگرفته از ماتريس مولفه
در واقع همان فراواني حضور هر كالس در هر يك از 

دهد كه بيانگر كسر فراواني را نمايش ميها پيكسل
-حضور كالس به كالس در هر پيكسل است. لذا مولفه

اي مناسب با به طريقهد يباهاي مستقل استخراجي 
و نقشه پوشش زميني استخراج  ونديكديگر تركيب ش

هاي استخراجي، و تهيه نقشه شود. براي تركيب كالس
، كه در هاي گوناگوني وجود داردپوشش زميني روش

اينجا از مفهوم منطق فازي براي تشكيل نقشه پوشش 
  .بندي نرم استفاده شده استزميني براي طبقه

  يبندي نرم بر اساس منطق فازطبقه - 1- 3- 4

 هاي مربوط به هر مولفهدر اين مقاله، هيستوگرام
مستقل، به عنوان فضاي قابل بررسي، جهت اعمال توابع 

 روري بود كه در زمان بهدر نظر گرفته شد. ض 17عضويت
كارگيري توابع عضويت، نمايش بصري مولفه مستقل  به

به همراه هيستوگرام آن استفاده شود. پس از اعمال تك 
ها و تك توابع عضويت به هر يك از هيستوگرام

اختصاص مقادير بين صفر و يك به هر پيكسل از هر 
 يكلمولفه مستقل، الزم بود كه براي استنباط اختصاص 

اين مرحله  د.شوگيري پيكسل به هر كالس تصميم هر
قواعد منطق فازي در موتور استنباط  از استنباط طبق

بر روي توابع  19مبنا-قواعد فازي و با اعمال 18فازي
هاي مستقل عضويت به كار رفته در هر يك از مولفه

  انجام شد.
  هاي زباني سيستم استنتاج فازيمتغيرها و برچسب  -1جدول 

    متغير زباني  هاي زبانيبرچسب

Trees and Lawn, 
Building I, Building II 

and Special Class 
IsClass  ورودي 

Rest  IsNotClass    

Trees and Lawn, 
Building I, Building II 

and Special Class  
IsClass  خروجي  

Rest  IsNotClass    

 

                                                           

Membership Function (MF) ١٧  
Fuzzy Inference Engine (FIE) ١٨  

Rule Base-Fuzzy ١٩  

 قواعد فازي سيستم استنتاج فازي  -2جدول 

Then if 

Then 
     Class 1 is 
IsClass 
 

if (class 1 is IsClass) and  
   (class 2 is IsNotClass) and (class 3 is 
IsNotClass) and 
   (class 4 is IsNotClass)  

Then 
     Class 1 is 
IsNotClass 
 

if (class 1 is IsNotClass) and 
  [(class 2 is IsClass) Or (class 3 is IsClass) Or  
   (class 4 is IsClass)] 

Then 
     Class 2 is 
IsClass 
 

if (class 2 is IsClass) and  
   (class 1 is IsNotClass) and (class 3 is 
IsNotClass) and  
   (class 4 is IsNotClass)  

Then 
     Class 2 is 
IsNotClass 
 

if (class 2 is IsNotClass) and 
  [(class 1 is IsClass) Or (class 3 is IsClass) Or  
   (class 4 is IsClass)]  

Then 
     Class 3 is 
IsClass 
 

if (class 3 is IsClass) and  
   (class 1 is IsNotClass) and (class 2 is 
IsNotClass) and 
   (class 4 is IsNotClass)  

Then 
     Class 3 is 
IsNotClass 
 

if (class 3 is IsNotClass) and 
  [(class 1 is IsClass) Or (class 2 is IsClass) Or  
   (class 4 is IsClass)] 

Then 
     Class 4 is 
IsClass 

if (class 4 is IsClass) and  
   (class 1 is IsNotClass) and (class 2 is 
IsNotClass) and 
   (class 3 is IsNotClass)  

Then 
     Class 4 is 
IsNotClass 
 

if (class 4 is IsNotClass) and 
  [(class 1 is IsClass) Or (class 2 is IsClass) Or  
   (class 3 is IsClass)] 

  

 عملگرهاي فازي سيستم استنتاج فازي   -3جدول 

 اپراتور فازي  رابطه

A and B = A * B  and  
A or B = A + B – A* B  or  

بديهي است در هر مولفه مستقل، هر پيكسل يك 
مقدار عضويت بين صفر و يك را در ارتباط با كالس مد 
نظر در آن مولفه مستقل كسب كرده بود و لكن هدف 

لذا از تركيب  تعيين سهم هر كالس در هر پيكسل بود.
مقادير اختصاص يافته در مولفه مستقل و با شرط 

يت قيد مجموع يك بودن براي عضويت تمامي رعا
ها، قواعد الزم جهت استخراج سهم هر كالس در كالس

هاي مستقل كه توابع هر پيكسل، به جميع مولفه
لذا نهايتاً  عضويت بر آنها اعمال شده بود، تحميل شد.

 بندي نرم تصوير بهنقشه پوشش زميني، حاصل از طبقه
هاي زباني، قواعد رچسببمتغيرها و  .[23]آيد دست مي

فازي و عملگرهاي فازي سيستم استنتاج فازي، به 
  آورده شده است. )3) و (2)، (1(ترتيب در جداول 
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 نتايج يارزياب - 5

يك بندي نرم، صحت طبقه براي ارزيابي كمي نتايج
سهم حضور هر  ينشان دهندهنقشه واقعيت زميني كه 
به دليل عدم  از است.يباشد، نكالس در هر پيكسل 

هاي توانمند دسترسي به اين مورد، از نتايج ديگر روش
بندي نرم براي اين منظور استفاده شد. داده واقعي طبقه

CASI و  20اي طيفيتوسط دو الگوريتم نگاشتگر زاويه
كالس استخراج  4و با معرفي  21فيلترينگ تناظريافته

  بندي شد.براي اين دو روش، طبقه شده
بندي نرم است كه ، يك روش طبقهSAMالگوريتم 

هاي نگاشت سريع را با محاسبه شباهت طيفي بين طيف
-هاي انعكاسي مرجع را فراهم ميتصوير نسبت به طيف

 نيز جهت يافتن فراواني MFالگوريتم  .[24] سازد
تعريف شده توسط كاربر، با استفاده از يك  صرخالصاعن

واكنش هر  شود. اين روشجداسازي جزئي، استفاده مي
سازد و جلوي واكنش معلوم را بيشينه مي عنصرخالص

  .[25] گيردمعلوم را ميتركيبات زميني نا

دست آمده از اين دو روش، به عنوان داده نتايج به 
به كار گرفته بندي نرم مرجع براي بررسي صحت طبقه
بي صحت كه از ارزيا شد. براي اين منظور نياز است

. [26]فازي استفاده شود  اساس مدلبندي نرم بر طبقه

نرم به اين روش، پارامترهاي  بندينتايج حاصل از طبقه
و صحت  22اي مانند صحت كاربر فازي مشابه

هاي موجود (به براي تك تك كالس 23توليدكننده فازي
 24 يكلازاي هر كالس يك معيار صحت) و يك صحت 

  .براي كل طبقه بندي است
 

  بندي نرمهنتايج صحت طبق  -4جدول 

Over All 

Accuracy 

Fuzzy 

Producer 

Accuracy 

Fuzzy 

User 

Accuracy 

  

67.89 50.67 51.12 

FastICA vs 
Spectral 
Angle 

Mapper 

78.92 71.95 73.78 
FastICA vs 

Matched 
Filtering 

  

                                                           

Spectral Angle Mapper (SAM) ٢٠  
Matched Filtering (MF) ٢١  
Fuzzy User Accuracy (FUA) ٢٢  
Fuzzy Producer Accuracy (FPA) ٢٣  

(OA)Overall Accuracy  ٢٤  

، نتايج حاصل از محاسبه پارامترهاي صحت 4 جدول
-نشان مي CASI32داده  يبرابندي نرم را طبقه

هاي دوم و سوم از اين جدول مربوط به دهد.ستون
كالس حاضر  4براي  FPAو  FUAميانگيني از مقادير 

در اين داده و چهار پارامتر صحت حساب شده براي آنها 
بندي نرم است. نتايج حاصل از پارامترهاي صحت طبقه

بندي ها در طبقهنيز، حاكي از توانمندي اين الگوريتم
  پيكسلي تصاوير فراطيفي است.- خرد

 يگيرنتيجه -6

نشده براي كشف و  نظارت- در اين مقاله يك روش نيمه
هاي مواد در منطقه شهري، معرفي و آشكارسازي كالس

هاي روش بر اساس روشن يااستفاده شده است. 
هاي مستقل بنا شده حليل مولفهجداسازي منابع و ت

مالحضات و  به شدت وابسته به ICA. موفقيت است
  .[27] آن است يهاي مدلسازقيد

و  يخطاينچنين مالحظاتي مانند مدل اختالط 
 نيا .ندغيرگوسي بودن منابع از اهميت بااليي برخوردار

هاي اصلي و جهت جداسازي منابع و كالس ،روش
توانمند است. بنابراين، موجود در صحنه اهداف كوچك 

اصلي را بين هاي جهت تهيه نقشه مواد، كاربر كالس
عالوه، تخمين ه كند. بمنابع جداسازي شده انتخاب مي

داد. تعداد منابع، نتايج قابل اعتمادتري را نتيجه مي
هاي آماري يك مورد ديگر، رفتار مهم مرتبط با ويژگي

كالس به عنوان زيرسري از كل فضاي تصوير است. تا 
، آنجا كه بر اساس آزمايشات انجام يافته در اين مقاله

هايي با تعداد كمتر نسبت به جداسازي اينچنين كالس
  كل تصوير، موفقيت آميزتر بود.

 يفياختالط ط يكيزيمدل فدهد كه ارزيابي نشان مي
معتبر  ياز نظر نسبتصويربرداري فراطيفي، در مورد 

ها كه سقف ساختمان بعضي از اضالعن وجود، يبا ا. است
ظاهراً به خوبي  واقع بودند، هيبه صورت متفاوت از بق

اثر شرايط توپوگرافي  ن مشكل،يل ايدلند. اهكشف نشد
هاي غير المبرتي اشياء است. در تصويربرداري و ويژگي

واقع توپوگرافي، بر همبستگي طيفي ميان باندها اثر 
  .[7]گذار است 

 FastICAو به ويژه  ICAبديهي است اصالحاتي در 
منطق فازي،  بندي نرم بر مبنايهاي طبقهو در روش
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هاي مواد قابل اعتمادتري را به دنبال تواند نقشهمي
  داشته باشد.

  يارزسپاسگ

دانند كه از دكتر يسندگان مقاله بر خود الزم مينو
Michel Roux ر يار قرار دادن تصاويبه خاطر در اخت

 .كنند يقدردان پژوهشن يمورد استفاده در ا
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