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چکیده
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
شهري و کمک به تصمیمگیران جهت گرفتن تصمیمهاي کاربردي امري ضروري ميباشد .در امر تشخیص تغییر ،طبقهبندي تصاویر و ارائه
یک راهکار مناسب براي آن نقشي اساسي ایفا ميکند .براي این منظور روشهاي بسیاري وجود دارد که آنها را ميتوان به دو دسته کلي
روشهاي پیکسل مبنا و روشهاي شي پایه تقسیمبندي نمود که روشهاي شيپایه معموالً نتایج قابل اعتمادتري ارائه ميدهند .به منظور
طبقهبندي نظارت شده شيگرا نیاز به دادههاي آموزشي وجود دارد .با توجه به روشهاي انتخاب داده آموزشي و وابسته بودن این کار به
اپراتور مجرب ،این قسمت مرحلهاي پرهزینه و زمانگیر در روند کشف تغییرات ميباشد .هدف اصلي این تحقیق استخراج نقشه تغییرات با
بهرهگیري حداکثري از نقشه قدیمي از طریق استخراج و پاالیش دادههاي آموزشي ميباشد .در این راستا به استخراج نمونههاي آموزشي از
نقشه و انجام خالص سازي آنها با استفاده از روشهاي  Kنزدیکترین همسایه و  k-meansبراي استفاده در طبقهبندي پرداخته شده
است .نتایجي که از ویرایش دادههاي آموزشي براي استفاده در طبقهبندي حاصل شد ،موجب بهبود  31درصدي در دقت طبقهبندي
گردید .همچنین دقت نقشه تغییرات به دست آمده در بهترین حالت نیز  09/90درصد ميباشد.

واژگان کلیدی:

طبقهبندي نزدیکترین فاصله ،استخراج تغییرات ،ویرایش دادههاي آموزشي K ،نزدیکترین همسایه،

k-mean

∗ نویسنده رابط
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تهیه نقشه تغییرات در مناطق شهری به کمک تصاویر ماهوارهای با تأکید بر

اس

تهیه نقشه تغییرات در مناطق شهري به کمک تصاوير ماهوارهاي با ...

 -1مقدمه
به منظور انجام بسیاري از پروژههاي شهري و غیر
شهري مانند مدیریت شهري و منابع طبیعي ،مدیریت
بحران ،آنالیز تغییر کاربري زمین ،مطالعه جابجائي
زمینهاي کشاورزي ،تخمین خسارت ،تخمین میزان
جنگلزدائي ،مطالعه تغییرات فصلي در محصوالت مراتع و
اهدافي از این قبیل بدون در اختیار داشتن اطالعات و
نقشههاي جامع ،دقیق ،یکپارچه و بهروز از محیط پیرامون،
غیر ممکن ميباشد .به همین منظور یکي از مسائل مهمي
که نظر کارشناسان را به خود جلب کرده است ،بررسي و
شناسائي تغییرات 3عوارض ،در طول گذشت زمان و
بههنگامسازي 2نقشههاست .این کار با توجه به دسترسي
آسان و سریع به تصاویر ماهوارهاي با قدرت تفکیک
مکاني 1باال و حاوي باندهاي طیفي وسیع ،امکان بررسي و
مطالعه به روز و بررسي تغییرات رخ داده در طول زمان را
فراهم ميکند .تشخیص تغییر ،روند شناسائي تفاوتها در
حاالت شي یا عارضه با مطالعه در زمانهاي متفاوت مي-
باشد؛ که این کار با استفاده از دادههاي چند زمانه مانند
دو تصویر در دو زمان متفاوت و یا تصویر جدید و نقشه
رقومي قدیمي و موجود انجام ميگیرد [.]3
تحقیقات بسیار گستردهاي در زمینه تشخیص تغییرات
صورت گرفته است؛ از جمله کارهاي انجام گرفته در این
زمینه ميتوان به آنالیز تغییر مدلپایه همبستگي
همسایگي تصویر و درخت تصمیم [ ]2اشاره کرد .این
روشها بر پایه این مفهوم ميباشند که در یک منطقه
جغرافیائي مشابه که در دو تاریخ مختلف تصویربرداري
شده است ،اگر تغییر اندکي رخ داده باشد تمایل به
همبستگي زیادي دارند و اگر تغییر عمدهاي ایجاد شده
باشد ناهمبسته ميباشند؛ در این روش انتخاب مناسب
اندازه همسایگي بسیار مهم ميباشد .یک روش ترکیبي
نظارت شده و نظارت نشده براي بهبود تشخیص تغییر در
[ ]1نیز پیشنهاد شده است؛ که در این روش نیز به منظور
رسیدن به دقت مناسب ،پارامترهاي روش ورودي باید به
دقت انتخاب شوند .یک روش تشخیص تغییر اتوماتیک
براي بهروزرساني پایگاه داده نقشه رقومي توسط  Olsenو
۱ Change Detection
۲ Updating
۳ Resolution
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همکاران نیز ارائه گردیده است []4؛ تأکید این روش روي
ساختمانها بوده که نتایج به دست آمده براي مناطق
شهري نسبت به مناطق برون شهري از دقت کمتري
برخوردار ميباشد؛ دلیل اصلي آن را ميتوان استفاده از
روش پیکسل مبنا براي این منظور نام برد .از جمله
روشهاي شيگراي ميتوان به طبقهبندي شيگرا داده
سنجش از دوري براي تشخیص تغییرات [ ]1اشاره کرد
که در این روش دادههاي آموزشي از پایگاه داده  GISوارد
ميشوند و در این روش در مناطق بزرگ مانند جنگلها،
تغییرات کوچک قابل تشخیص نميباشد.
با توجه به تحقیقات صورت گرفته ،روشهاي پیکسل
مبنا در مناطق پرتراکم شهري به دلیل پیچیدگي و ادغام
کالسها نسبت به روشهاي شيگرا از دقت کمتري
برخوردار هستند .مزایاي استفاده از روشهاي شيگرا را
ميتوان بدین شکل بیان کرد:
• روشهاي پیکسل مبنا ،صرفاً از اطالعات طیفیي
ودر برخي موارد از اطالعات بافیت جهیت انجیام
آنالیزهاي تصویري استفاده ميکنند .در صیورتي
که روشهاي شيگرا ،عالوه بر ویژگيهاي طیفي
و ویژگيهییاي بافییت ،سییاختار ،مقیییاس و سییایر
خصوصیییات هییر عارضییه را مییورد اسییتفاده قییرار
ميدهند [.]6
•

شییيهاي تصییویري همگیین در مقایسییه بییا تییک
پیکسلها ،نسبت سیگنال به نویز بیشتري دارنید
[.]7

در بحث استخراج تغییرات ،طبقهبندي جز مهمترین
قسمتهاي آن ميباشد؛ به منظور انجام طبقهبندي با
باالترین دقت و میزان باالي صحت آن ،استفاده از
روشهاي نظارت شده پیشنهاد ميشود .به منظور اعمال
طبقهبندي نظارت شده ،نیاز به آموزش سیستم وجود
دارد .جهت آموزش ،دادههاي آموزشي باید وارد الگوریتم
طبقهبندي گردد .به منظور به دست آوردن دادههاي
آموزشي روشهائي وجود دارد که عمده این روشها به
صورت دستي و توسط یک اپراتور مجرب ميباشد .این
ال به اپراتور وابسته ميباشند
روشها با توجه به آنکه کام ً
زمانبر و پرهزینه هستند و مانعي در مقابل اتوماسیون
طبقهبندي ميباشند.

صااووییرر
تتص
ی
ممااههووااررهه اای
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به منظور استخراج تغییرات در این تحقیق ،یک روش
شيگرا به منظور طبقهبندي تصویر مورد استفاده قرار
گرفته است و با استفاده از نقشه رقومي موجود از منطقه
اقدام به استخراج دادههاي آموزشي براي مرحله
طبقهبندي و پس از آن ویرایش این دادههاي گردیده
است؛ در نهایت با استفاده از تصویر طبقهبندي شده و
نقشه رقومي ،نقشه تغییرات به دست ميآید.
در این مقاله ابتدا روش مورد استفاده مورد بررسي قرار
ميگیرد و نتایج پیادهسازي این روش آورده ميشود و در
نهایت نتیجهگیري و پیشنهادات به دست آمده از این
تحقیق ذکر ميگردند.

شهه
ننققش
ی
ررققووممی

ش
ش پپررددااززش
پپییش
ی
قق ععهه ببننددی

قق ععهه سس
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قق ععهه سس
22

قق ععهه سس
44

قق ععهه سس
33

ی
ااسستتخخررااجج ددااددهه ممووززششی
ی نناا االل
ددااددهه ممووززششی
ویرایش داده موزشی

K-means

KNN
20-3
20-3

19-3
19-3

3rd
3rd

2nd
2nd

1st
1st

 -2دادهها و روش مورد استفاده
ش
ی ووییررااییش
ددااددهه ممووززششی
ششددهه

در این بخش به بررسي دادههاي مورد استفاده و روش
پیشنهادي براي استخراج تغییرات پرداخته ميشود که در
شکل  3روند کلي آن نمایش داده شده است.

ی نن ددییککتترریی
طط ققهه ببننددی
اا للهه
ی وو ممققاایی هه ننتتاایی
ی ددقق طط ققهه ببننددی
ااررززییااببی

 -1-2دادههای مورد استفاده

ی ششددهه
صووییرر طط ققهه ببننددی
تتص

در این تحقیق دو تصویر  IRS-P5و  IRS-P6از منطقه
شیراز ،یک نقشه  3:2999از همان منطقه به منظور
زمینمرجع کردن تصاویر و نقشه رقومي قدیمي 3:21999
موجود از شهر شیراز به منظور استخراج تغییرات رخ داده،
مورد استفاده قرار گرفته است.

 -2-2پیشپردازش
به منظور آماده کردن دادههاي موجود براي انجام
پردازشهاي بعدي ،پیشپردازشهائي شامل بارزسازي
رادیومتریکي تصاویر ،زمین مرجع نمودن آنها و تلفیق دو
تصویر  IRS-P5و  IRS-P6انجام ميپذیرد.

ی ششددهه
صووییرر طط ققهه ببننددی
شهه وو تتص
ممققاایی هه ننققش
ت
شهه تتغغییییرراات
ننققش
ی ددقق
ااررززییااببی

شکل  -3روند کلي انجام کار

 -3-2ق عهبندی
هدف از قطعهبندي ،در واقع تقسیم یک تصویر به
بخشهاي مختلفي است ،که به طور ایدهآل مطابق با
عوارض روي زمین ميباشد [ .]9بر اساس این تعریف
قطعهبندي ،عمدتاً توزیع مکاني مقادیر پیکسلها را براي
تشخیص عوارض در نظر دارد [.]0
در طبقهبندي به روشهاي شي پاییه ابتیدا نییاز اسیت تیا
تصییویر بییه اشیییاي کوچییک تقسیییم گییردد؛ یییا اصییطالحاً
قطعهبندي شود.
قطعهبندي شامل طبقهبندي قطعهها نميشود.
قطعهبندي کننده تنها یک تصویر رابه اجزاي کوچکتر
تقسیم ميکند؛ و هیچ عملیاتي به منظور شناسائي قطعهها
11
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و رابطه آنها با سایر قطعههاي دیگر انجام نميپذیرد
[.]39
از جمله پارامترهاي مؤثر در قطعهبندي پارامترهاي
مقیاس ،همگني و شکل ميباشند .پارامتر مقیاس بزرگي و
کوچکي قطعههاي به دست آمده را مشخص ميکند؛
تلفیق یا عدم تلفیق دو المان تصویري ،توسط پارامتر
همگني سنجیده ميشود؛ و پارامتر شکل نیز شکل
هندسي قطعهها را کنترل ميکند .یکي از مشکالت بارز
قطعهبندي ،تعیین بهینه توصیفگرهاي الزم جهت ایجاد
قطعههاي تصویري یکنواخت و همگون ميباشد .اغلب
روشهاي به کار گرفته شده جهت تعیین این پارامترها ،بر
مبناي آزمون و خطا ميباشند .از اینرو ،انتخاب پارامترهاي
مناسب جهت قطعهبندي تصویر ،از اهمیت به سزائي
برخوردار است و در نتایج مؤثر ميباشد.

 -4-2استخراج داده موزشی
به منظور استفاده از روشهاي نظارت شده نیاز به
آموزش سیستم مورد نظر وجود دارد .عمده روشهاي
استخراج دادههاي آموزشي توسط یک اپراتور مجرب و با
داشتن اطالعات کافي از منطقه مورد مطالعه صورت مي
گیرد؛ که این روشها به مقرون به صرفه نميباشند و
مانعي در مقابل اتوماتیک سازي طبقهبنديهاي نظارت
شده ميباشند.
براي استخراج دادههاي آموزشي با استفاده از این
روش ،باید یک نقشه از منطقه مورد مطالعه (نقشه قدیمي
یا نقشه بهروز) موجود باشد و همچنین تصویر موجود نیز
قطعهبندي شده باشد .با توجه به نوع کالس مورد نظر
براي انجام طبقهبندي ،اشیا تصویري که از نظر مکاني
تحت پوشش نقشه منطقه قرار ميگیرند به عنوان داده
آموزشي براي آن کالس در نظر گرفته ميشوند .در شکل2
نمونهاي از این همپوشاني مکاني نمایش داده شده است.
در این شکل تصویر زیرین که با رنگ صورتي مشخص
شده است ،شيهاي تصویري تصویر قطعهبندي شده
ميباشد؛ و چندضلعيهاي مشخص شده با رنگ زرد
مربوط به الیه کالس مربوطه در نقشه رقومي ميباشد.

شکل  -2نحوه استخراج دادههاي آموزشي؛ رنگ آبي کمرنگ الیه کالس
منطقه مسکوني در نقشه ميباشد؛ رنگ آبي پررنگ قطعههاي تصویر
قطعهبندي شده ميباشد.

 -5-2ویرایش داده موزشی
دادههاي آموزشي استخراج شده به هر روشي ،چه
توسط یک اپراتور ماهر و چه با استفاده از روشهاي
اتوماتیک ،همواره داراي اشتباه ميباشند؛ در این روش به
دلیل آنکه نقشه مورد استفاده نقشه قدیمي ميباشد و
هدف نیز پیدا کردن تغیییرات رخ داده در این بازه زماني
ميباشد ،این خود یکي از منابع وارد شدن دادههاي
آموزشي اشتباه ميباشد ،که از این حالت ميتوان تحت
عنوان بازشناسي الگوي نظارت شده ناقص نام برد .صحت
دادههاي آموزشي براي تمامي مطالعات طبقهبنديهاي
نظارت شده بسیار مهم ميباشد.
در این تحقیق دو روش مؤثر جهت ویرایش دادههاي
آموزشي مورد بررسي قرار گرفته است که به تفصیل مورد
بررسي قرار خواهند گرفت.
 K-1-5-2ن دیکتری هم ایه
این یک طبقهبندي کننده است که سادگي مفهومي و
نرخ خطاي مجانبي 3را که در ترمهاي خطاي بهینه بیز
محدود ميشود را ترکیب ميکند .اگر = 𝑆𝑇
}) 𝑛𝜑  {(𝑥1 , 𝜑1 ), (𝑥2 , 𝜑2 ), … , (𝑥𝑛 ,نمونههاي آموزشي
باشند؛ 𝑆𝑇 مجموعهاي از  nجفت از نمونههاي تصادفي
) 𝑖𝜑  (𝑥𝑖 ,که ( )i=1,2,…,nميباشد که برچسب 𝜑 مقادیر
} {1,2,...cرا ميگیرد و 𝑖𝜑 کالس 𝑖𝑥 را در بین  cکالس
محتمل مشخص ميکند .براي طبقهبندي یک الگوي
نامشخص  Xبا استفاده از روش نزدیکترین همسایگي،
الزم است که در ابتدا نزدیکترین همسایگي ' xاز  Xدر

۱ Asymptotic error rate
14

d(X, x´) = min d(X, xi ) xi ε TS

که )  ( ,هر فاصلهاي در فضاي ویژگي ميتواند باشد.
سپس ،الگوي  Xتوسط برچسبي که براي ' xوجود دارد به
همان کالس نسبت داده ميشود Devijver .و Kitler
نشان دادند که ایده اصلي روش نزدیکترین همسایگي این
است که نمونههائي که در فضاي ویژگي کنار هم قرار
ميگیرند ،خیلي احتمال دارد که از کالس مشابه باشند
[.]32
ویرایش دادهها آموزشي با استفاده از روش نزدیکترین
همسایگي ،با توجه به پراکندگي دادههاي آموزشي در
فضاي ویژگي صورت ميگیرد؛ در این روش هر داده
آموزشي که در محدوده کالس منتسب به آن قرار نگیرد
مورد ویرایش واقع شده و حذف ميشود .بدین صورت که
اگر از تعداد  kنمونه آموزشي همسایه براي بررسي صحت
یک نمونه آموزشي استفاده شود و ' kتعداد نمونههاي
آموزشي با برچسب مشابه نمونه مورد بررسي باشد ،در
صورتي صحت نمونه آموزشي مورد تایید قرار ميگیرد که
' kاز یک حد آستانه مشخص باالتر باشد.
K-means-2-5-2

به منظور ویرایش دادههاي آموزشي توسط خوشهبندي
 ،]31[ k-meansبدین صورت عمل ميشود که ابتدا براي
تمامي کالسهاي دادههاي آموزشي یک مقدار میانگین
طیفي محاسبه ميشود؛ سپس فواصل طیفي تک تک
نمونههاي آموزشي با این نمونهها به دست ميآیند .اگر
نمونه مورد بررسي داراي کمترین فاصله از میانگین کالس
خود باشد آن داده به عنوان داده آموزشي صحیح تلقي
ميشود و اگر این کمترین فاصله با میانگین کالسي غیر از
کالس خود باشد داده آموزشي اشتباه ميباشد و از
مجموعه دادهها حذف ميگردد .این کار در طي چندین
تکرار ميتواند انجام پذیرد که در این تحقیق سه تکرار مد
نظر بوده است.

در این طبقهبندي کننده قاعده تصمیم بر مبناي
نزدیکترین فاصله نمونه مورد طبقهبندي به مراکز
کالسها ميباشد .به عبارت دیگر پیکسل یا شي مورد
طبقهبندي برچسب کالسي را ميگیرد که مرکز آن در
نزدیکترین فاصله از آن نمونه باشد .معموالً از فاصله
اقلیدسي یا فاصله ماهاالنوبیس 2استفاده ميگردد [.]31
مهمترین امتیاز این طبقهبندي کننده آن است که از
نظر ریاضي ساده و از لحاظ محاسباتي بسیار مؤثر ميباشد.

 -7-2استخراج نقشه تغییرات
استخراج نقشه تغییرات نیازمند استخراج تفاوتهاي
میان نقشه قدیمي و تصویر طبقهبندي شده ميباشد؛
بدین منظور ،فصل مشترک تصویر طبقهبندي شده و نقشه
قدیمي به روش تقاطع دو الیه نقشه و کالس مربوطه
طبقهبندي به دست ميآید .همانطوریکه مشخص است،
قسمتهاي مشترک این دو الیه مربوط به بخشهائي
ميشود که در طول زمان دست نخورده باقي ماندهاند.
تفاوت میان نقشه و این فصل مشترک مربوط به
قسمتهائي ميشود که در نقشه بودهاند ولي به دالیلي
حذف گردیدهاند؛ همچنین ،اختالف میان کالس مورد نظر
طبقهبندي و فصل مشترک نقشه و تصویر طبقهبندي
شده ،مربوط به بخشهائي ميشود که به نقشه باید اضافه
گردند.

 -3پیادهسازی و ارزیابی نتای
در این بخش نتایج حاصل از روش مورد استفاده در
این تحقیق براي هر قسمت به صورت جداگانه آورده شده
است.

 -1-3پیشپردازش
تصحیح هندسي تصویر  IRS-P5با استفاده از معادالت
پلينومیال درجه سه و در نرمافزار PCI Geomatica
صورت پذیرفت.
۱ Minimum Distance Classification
۲ Mahalanobis
11

نشريه علمي -ترويجي مهندسي نقشه برداري و اطالعات مکاني ،دوره ششم ،شماره ،1اسفند ماه1131

 TSمشخص شود .براي این منظور ،الزم است که ' xرا در
 TSپیدا کرد [:]33

 -6-2ط قهبندی ن دیکتری

ا له

1

اس

تهیه نقشه تغییرات در مناطق شهري به کمک تصاوير ماهوارهاي با ...

جدول  -3نتایج ارزیابي دقت تصحیح هندسي تصویر

IRS-P5

Number
of points

RMSETotal

RMSEY

RMSEX

7

9/0

9/93

9/10

ICPs

46

9/97

9/66

9/16

GCPs

منظور حذف اثر خطاهاي ناشي از آنالیزهاي پیکسل مبنا
ميباشد .در این تحقیق قطعهبندي توسط نرمافزار
 Definiens developerانجام پذیرفت که پارامترهاي
قطعهبندي نام برده تحت نامهاي  compactness ،scaleو
 shapeميباشند .در این نرمافزار پارامتر  compactnessو
 compactnessو همچنین پارامترهاي  shapeو color
مکمل یکدیگر بوده و جمعشان مقدار عددي یک ميباشد.
در این تحقیق ،متناسب با نوع داده مورد بررسي از
نقطه نظر قدرت تفکیک مکاني و طیفي ،کاربرد مدنظر و
پیچیدگي منطقه مورد مطالعه ،مطابق جدول  2چندین
سطح مختلف قطعهبندي ،ایجاد و مورد بررسي و مقایسه
قرار گرفتند.

به منظور هممرجع کردن تصویر ) IRS-P6 (LISS-4با
تصویر  IRS-P5از تعداد  12نقطه کنترل و معادله
پلينومیال درجه سه استفاده گردید .به منظور ارزیابي
تصحیح هندسي این مرحله نیز از تعداد  6نقطه چک
استفاده گردید.
جدول -2نتایج ارزیابي هممرجع کردن تصاویر  IRS-P5و

IRS-P6

RMSETotal

RMSEY

RMSEX

9/69

9/17

9/47

ICPs

9/40

9/10

9/19

GCPs

 -3-3استخراج داده موزشی
به منظور استخراج داده آموزشي براي هر کالس ،الیه
مورد نظر از نقشه را با تصویر قطعهبندي شده همپوشاني
داده و قطعههائي از تصویر که در این همپوشاني با الیه
نقشه تقاطع دارند تحت عنوان داده آموزشي نظر گرفته
مي شوند .کلیه مراحل به منظور استخراج داده آموزشي با
استفاده از نرمافزار  MATLAB 8.0صورت گرفته است.
شکل 1شمائي از روال انجام این کار را نشان ميدهد .در
این شکل تصویر سمت راست این همپوشاني را نشان
ميدهد (قطعههائي که از نظر مکاني با الیه کالس مربوطه
در نقشه یکي ميباشند)؛ و در تصویر سمت چپ نیز نتیجه
انتخاب نمونههاي آموزشي (قطعههائي به رنگ قرمز
(پررنگ شده) مشخص شدهاند) نمایش داده شده است.

دقتهاي به دست آمده بر مبناي پیکسل ميباشند .به
منظور بهره بردن از قدرت تفکیک طیفي باالي تصویر
 IRS-P6و قدرت تفیکیک هندسي باالي تصویر ،IRS-P5
این دو تصویر با تلفیق شدند.

 -2-3ق عهبندی
همانطوریکه در بخش قبل اشاره شد ،قطعهبندي
عبارتست از تقسیم تصویر به نواحي مفهومي یکنواخت و
بدون همپوشاني با یکدیگر ،که این نواحي یکنواخت را
اصطالحاً شي تصویري و یا قطعه تصویري مينامند .هدف
از قطعهبندي تصویر در این تحقیق ،طبقهبندي شيگرا به

جدول -1پارامترهاي مورد استفاده در قطعهبندي

16

تعداد شیها

شردگی

نرمی

ناهمگنی سا تاری

ناهمگنی طیفی

مقیاس

س
ق عهبندی

37363

9/1

9/7

9/1

9/1

11

س

1

34213

9/1

9/7

9/6

9/4

11

س

2

32111

9/1

9/7

9/1

9/1

49

س

3

22716

9/2

9/9

9/1

9/7

11

س

4

K-means -2-4-3

همانطوریکه در بخش قبل ذکر گردید ،جهت ویرایش
دادههاي آموزشي به وسیله طبقهبندي کننده k-means
سه تکرار این روش مد نظر قرار گرفت و در هر مرحله
دادهاي که متعلق به کالس خود نبود تحت عنوان داده
آموزشي اشتباه تلقي ميشود و از سري دادههاي آموزشي
کالس مورد نظر حذف ميگردد.

 -5-3ط قهبندی ن دیکتری

شکل  -1نحوه انتخاب داده آموزشي .قطعههاي قرمز (پررنگ) تصویر
پائین نمونههاي آموزشي انتخاب شده مي باشند.

به منظور استخراج داده آموزشي براي کالس راه ،با توجه به
خطي بودن الیه مربوطه ،در نقشه شيهاي تصویري که در یک
محدوده با فاصله مشخص از راه داخل نقشه قرار ميگرفتند ،به
عنوان داده آموزشي براي کالس راه در نظر گرفته شدند.
همانطورکه از شکل  1مشخص است ،قطعههاي تصویري
که از لحاظ مکاني درون الیه کالس نقشه قرار ميگیرند تحت
عنوان داده آموزشي براي آن کالس در نظر گرفته ميشوند.

 -4-3ویرایش داده موزشی
با توجه به اینکه دادههاي آموزشي با استفاده از نقشه
رقومي م وجود که هم براي استخراج نقشه تغییرات مورد
استفاده قرار ميگیرد و هم از نظر تاریخي با تصاویر موجود
اختالف زیادي دارد ،این دادهها داراي اشتباهاتي خواهند
بود؛ از اینرو براي انجام مرحله ویرایش این دادهها از دو
روش به شرح زیر استفاده گردیده است.
 K -1-4-3ن دیکتری هم ایه
در این تحقیق ،به منظور ویرایش دادههاي آموزشي،
مقدار ' kبرابر  1و مقدار  kدر دو مرحله و برابر  30و 29
در نظر گرفته شده است .مقادیر مختلف  kبه منظور پیدا

ا له

پس از استخراج دادههاي آموزشي و ویرایش آنها ،به
منظور استخراج تغییرات رخ داده در نقشه  3:21999شهر
شیراز ،طبقهبندي تصویر صورت ميگیرد .براي انجام این
کار ،یک روش طبقهبندي نظارت شده موسوم به روش
نزدیکترین فاصله با استفاده از نرمافزار MATLAB 8.0
به کار گرفته شده است.
 -1-5-3ارزیابی دق

و مقای ه نتای

به منظور مقایسه نتایج به دست آمده از طبقهبندي با
استفاده از دادههاي آموزشي مختلف ،در این مرحله
طبقهبنديهاي صورت گرفته به صورت کمي مورد ارزیابي
قرار ميگیرند .براي این منظور ،دادههاي تست یا واقعیت
زمیني 3مورد نیاز است .براي هر چهار سطح قطعهبندي،
تعدادي از شيهاي تصویري براي هر چهار کالس توسط
عامل خبره انساني به عنوان دادههاي تست انتخاب
ميشوند تا بتوان ارزیابي طبقهبندي را انجام داد.
در جدول  4نتایج حاصل از طبقهبندي با استفاده از
تمامي دادههاي آموزشي موجود قبل از ویرایش و بعد از
ویرایش با استفاده از تمامي روشها آورده شده است.
همانطوریکه از جدول مشخص است دقتهاي
طبقهبنديهاي انجام شده پس از ویرایش دادههاي
آموزشي عموماً افزایش داشتهاند .این بدان دلیل است که
با ویرایش دادهها آموزشي دادههاي اشتباه ،طبقهبندي
کننده با اطمینان بیشتري مورد آموزش قرار ميگیرد .در
۱ Ground Truth
17
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کردن بهینهترین حالت ویرایشي با استفاده از روش
نزدیکترین همسایگي ميباشد.
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تولید نقشه تغییرات ميباشد .بدین منظور الیه کالس
مورد نظر با کالس متناظر طبقهبندي شده در نرمافزار
 ArcGis 9.3تقاطع داده و نواحي مشترک و غیر مشترک
این دو الیه استخراج ميشود .قسمتهائي که نشاندهنده
فصل مشترک این دو الیه ميباشند ،مربوط به قسمتهائي
در نقشه ميباشند که در طول زمان تغییر نکرده و
دستنخورده باقي ماندهاند .قسمتهاي غیر مشترک الیه
کالس مربوطه نقشه با این فصل مشترک ،مربوط به نواحي
ميباشد که در نقشه موجود بوده و در زمان اخذ تصویر بنا
به دالیلي حذف گردیدهاند و از نقشه نیز باید حذف شوند؛
و همچنین قسمتهاي غیر مشترک کالس طبقهبندي
شده در تصویر با این فصل مشترک ،مربوط به نواحي
ميباشد که در نقشه موجود نبوده و یا بعداً ایجاد شدهاند و
باید به نقشه اضافه گردند..
در شکل 4نقشه تغییرات به دست آمده نمایش داده
شده است .که در این شکل ،تصویر "الف" مربوط به
تغیییرات مربوط به کالس منطقه مسکوني ،تصویر "ب"
تغیییرات مربوط به کالس زمین زراعي ،تصویر "ج"
تغیییرات مربوط به کالس پوشش گیاهي ميباشند.

مورد دو روش به کار رفته به منظور ویرایش دادههاي
آموزشي نیز با توجه به جدول مذکور ،مشخص است که
نتایج روش  k-meansعمدتاً بهتر ميباشد و با توجه به
اینکه در این روش مرز دادهها نیز کمتر از بین ميرود به
ظاهر از درجه اطمینان باالتري برخوردار ميباشد.
در برخي حاالت همانطور که در جدول نیز مالحظه
ميگردد ،دقت طبقهبندي پس از انجام ویرایش کاهش یافته
است؛ یکي از دالیلي که منجر به این کاهش دقت ميشود
ميتوان به حذف تعداد خیلي زیاد دادهها آموزشي اشاره کرد
که به دلیل کم شدن بیش از حد آنها و آموزش نامناسب
طبقهبندي کننده اشاره کرد .همانطوریکه دیده ميشود این
کاهش دقت نیز هنگام کوچک کردن همسایگي در روش
 KNNو افزایش تکرارها در روش  k-meansرخ ميدهد.
البته دقتهاي به دست آمده با استفاده از دادههاي
تست محدودي ميباشند که احتمال تغییر آنها با بیشتر
کردن دادههاي تست نیز ممکن ميباشد.

 -6-3تهیه نقشه تغییرات
پس از طبقهبندي تصویر و انتخاب دقیقترین
طبقهبندي مرحله بعدي استخراج تغییرات رخ داده و

جدول -4دقتهاي به دست آمده از طبقهبندي با استفاده از کلیه دادههاي آموزشي
k-means

ق ل از ویرایش

3rd

2nd

1st

22-3

11-3

69/61

40/19

93/21

64/19

96/99

43/99

س

1

93/21

06/21

01/61

01/31

91/61

91/61

س

2

97/1

01/31

03/99

01/71

03/21

03/99

س

3

79/61

01

01/31

99/71

79/71

76/99

س

4

میزان تغییرات رخ داده (بدون تغییر ،حذف شده و
اضافه شده) ،به صورت درصدي از نقشه و کالسهاي
موجود در تصویر در جدول  1آورده شده است.
جدول  -1میزان تغییرات رخ داده در منطقه (بر حسب درصد)
نواحی اضا ه

مناطق بدون

مناطق حذف

شده

تغییر

شده

41/10

02/27

7/71

مناطق م کونی

42/7

64/29

11/72

زمی های زراعی

76/91

16/17

41/41

پوشش گیاهی

19

KNN

س

ق عهبندی

کالس

 -7-3ارزیابی دق

نقشه نغییرات

به منظور ارزیابي نقشه تغییرات به دست آمده توسط
روش پیشنهادي ،این نقشه را با نقشه تغییرات واقعي مورد
مقایسه قرار داده و نتایج آن در جدول 6آورده شده است.
این مقایسه با استفاده از مساحت کالسهاي مورد نظر در
هر دو نقشه تغییر دستي و به دست آمده از این روش
انجام گرفته است.

مناطق حذف

نواحی اضا ه

مناطق بدون

شده

شده

تغییر

کالس

76/91

04/46

09/90

مناطق م کونی

99/36

03/39

96/24

زمی های زراعی

64/97

96/79

01/26

پوشش گیاهی

 -4نتیجهگیری و پیشنهادات
در این تحقیق به منظور شناسائي تغییرات از یک
روش شيگرا مورد استفاده قرار گرفت ،که براي آموزش
این سیستم ،از دادههاي آموزشي که به صورت اتوماتیک از
نقشه قدیمي استخراج شد ،استفاده گردید .همانطوریکه
بیان گردید ،این دادههاي آموزشي داراي اشتباهاتي
هستند که به طربقه الگوریتمهاي ویرایشي ارائه شده ،این
دادهها مورد پاالیش قرار گرفتند .نتایج به دست آمده از
دقتهاي طبقهبندي براي قبل و بعد از ویرایش دادههاي

الف

ب

ج
شکل  -4نقشه تغییرات براي کالس مناطق مسکوني ،زمینهاي زراعي و پوشش گیاهي؛ رنگ آبي مربوط به نواحي تغییر نکرده ،رنگ قرمز نواحي حذف
شده و رنگ سبز مربوط به نواحي اضافه شده مي باشد.

•

میزان قابلیت اطمینان به روش  k-meansبا توجه
به الگوریتم آن ،نسبت به روش  KNNدر نگهداري
و حفظ مرزهاي میان دادههاي آموزشي در فضیاي

•

ویژگي ،باالتر است.
با توجه بیه اسیتفاده از روشهیاي شیيگرا ،تعیداد
نمونههاي آموزشي کمتري مورد نیاز است.
10
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جدول -6دقت نقشه تغییرات به دست آمده

آموزشي نشان دهنده اهمیت دقت این دادهها را در مرحله
ال آشکار ميسازد .پس از این مرحله نیز
طبقهبندي کام ً
نقشه تغییرات استخراج ميشود .در ادامه این بخش به
ارائه نتایج حاصل از این تحقیق و پیشنهاداتي به منظور
بهبود تحقیقات آتي در زمینه شناسائي تغییرات با استفاده
از تصاویر ماهوارهاي و نقشههاي رقومي پرداخته خواهد
شد.
• انتخاب پارامترهیاي میورد نییاز قطعهبنیدي تیأثیر
چشمگیري روي نتایج به دست آمده از طبقهبندي
خواهد گذاشت.
• استخراج اتوماتیک دادههاي آموزشي با اسیتفاده از
نقشه رقیومي قیدیمي منطقیه ،کمیک شیایاني بیه
اتوماسیون استخراج تغییرات خواهد کرد.
• با توجه به نتایج به دست آمده ،وییرایش دادههیاي
آموزشي به هر دو روش  KNNو  k-meansتیأثیر
باالئي در نتایج حاصل از طبقهبندي ميگذارد.

•

•
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اس

 تحییت تییأثیر دقییت،• نتییایج اسییتخراج تغییییرات
.طبقهبندي عوارض تصویري نیز قرار دارد
پیشنهاداتي نیز جهت بهبود عملکرد شناسائي تغییرات
:به صورت زیر ارائه ميگردد
• به منظور افزایش دقیت قطعهبنیدي و بیه تبیع آن
 ميتییوان از آنالیزهییائي،دقیت طبقهبنییدي عیوارض
.مانند حذف سایهها از تصویر استفاده نمود
• مقایسه روش پیکسل مبنیاي روش پیشینهادي بیا
.روش شيگراي آن نیز مناسب به نظر ميرسد
• از روشهائي به منظیور بهینیه کیردن پارامترهیاي

... تهیه نقشه تغییرات در مناطق شهري به کمک تصاوير ماهوارهاي با

 جهییت افییزایش قابلیییت اطمینییان،قطعهبنییدي
. استفاده شود،قطعهبندي انجام شده
به منظور رسیدن به بهترین و دقیقترین دادههیاي
 و دیگییرSVM آموزشییي از سییایر روشهییا ماننیید
.روشها جهت ویرایش آنها استفاده شود
ميتییوان از نقشییه تغییراتییي کییه از طریییق روش
پیشنهادي به دست آمده جهت بیه هنگیام رسیاني
.نقشه رقومي قدیمي استفاده نمود

