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سنجنده های ابرطیفی به واسطه اخذ تعداد زیادی از باندهای طیفی ،همواره دارای اهمیت خاصی در پایش پدیدههای سطح زمین
میباشند .طبقهبندی تصاویر ابرطیفی از جمله مهمترین شاخههای پردازشی دادههای ابرطیفی است که تا به حال تالشهای زیادی برای
افزایش دقت آن صورت گرفته است .ویژگیهای بافتی به دلیل اینکه میتوانند سبب افزایش دقت طبقهبندی شوند همواره مورد توجه بودهاند.
در مقاله حاضر روشی جدید برای تولید ویژگی های مکانی از تصاویر ابرطیفی مبتنی بر برازش محلی رویه معرفی شده است .در این روش
رویها ی به سطح خاکستری تصویر در محدوده اطراف هر پیکسل برازش داده میشود و از ضرایب رویه برازش داده شده ،ضرایب فرمهای
اساسی اول و دوم ،انحناهای سطح ،دیورژانس گرادیان ،مساحت سطح خاکستری تصویر و حجم محصور در زیر رویه در ابعاد پنجره گوناگون به
عنوان ویژگی مکانی استفاده میشوند .ویژگیهای مکانی پیشنهادی در کنار ویژگیهای طیفی قرار گرفته بردار طیفی -مکانی حاصل به کمک
دو روش  Kهمسایگی نزدیک و ماشین بردار پشتیبان طبقهبندی میشود .آزمایشها ی این مقاله که بر روی دو تصویر ابرطیفی حقیقی از دو
منطقه کشاورزی و شهری صورت گرفته است؛ نشان از برتری روش پیشنهادی دارد .نتایج نهایی نشان میدهد که دقت کلی طبقهبندی با
روش پیشنهادی میتواند در بهترین حالت  7درصد از دقت کلی روشهای رقیب بیشتر باشد.
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سنننجندهه نای ابرطیفننی بننا اخننذ تعننداد زیننادی از
باندهای طیفی از نواحی فرابنفش تا اینفرارد 1به ابنزاری
بسیار سودمند برای مطالعنه پدیندههنای سنطح زمنین
تبنندیل شننده اسننت .اسننتفاده از ایننن اطالعننات طیفننی
ارزشمند هر چند که امکان شناسایی عنوار گونناگون
را فراهم می کند اما با مشکالتی نیز همراه است .یکی از
ایننن مهمتننرین ایننن مشننکالت کننه در ا ننرحجم بننا ی
اطالعات طیفی اخد شنده بوجنود منی آیند و از عوامنل
محدود کننده دقت طبقهبندی تصناویر ابرطیفنی اسنت
پدیده بالی ابعادی 2است .این پدیده بیان منیکنند کنه
پیچیدگی یک مسأله با افزایش ابعاد داده به طور نمایی
رشد میکند[ .]1حجم با ی اطالعات طیفی اخد شنده
توسط سنجندههای ابرطیفی فضناهایی بنا ابعناد بنا را
تولید می کنند که اینن فضناها عمندتا خنالی هسنتند و
سنناختار داده در درجننه اول در یننک زیرفضننا وجننود
دارد[ .]2از روشهای کاهش بعد به منظور کاهش دادن
بعد داده به زینر فضنای بهیننه اسنتفاده منی شنود ،بنه
طوریکه اطالعات ارزشمند از دست نرود .به بینان دیگنر
از روش های کاهش بعد به منظور انتقال داده از فضنایی
با ابعاد با به فضایی با ابعاد کمتر به منظور حل مشکل
بالی ابعادی اسنتفاده منی شنود[ .]0یکنی از مهمتنرین
روشهای کاهش بعد روش آنالیز مولفه اصلی است کنه
در این روش ویژگیها به فضایی غینر همبسنته منتقنل
میشوند و بر مبنای واریانس مرتب میشوند.
از سوی دیگر هنگامی که عوار موجود رفتارهنای
طیفی نزدیک دارند ،استفاده از ویژگنیهنای طیفنی بنه
تنهایی در پروسه طبقهبندی عموماً منجر به دقنتهنای
با یی نمیشود[ 4و  .]0استفاده از ویژگنیهنای مکنانی
در کنار ویژگیهای طیفی منیتوانند اینن مشنکل را تنا
حدودی برطرف کند .تا بنه حنال روشهنای گونناگونی
برای کمّیسازی ویژگی های مکانی پیشننهاد شنده کنه
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پرکناربردترین آنهننا ویژگنیهننای مسنتخرج از منناتریس
همرخداد ،ویژگیهای بانک فیلتنر گنابور ،پروفاینلهنای
مورفولننوژی  ،تبنندیل موجننک گسسننته و مینندانهننای
تصادفی مارکوف میباشد.
ویژگی های مستخرج از ماتریس هم رخداد ،هنم بنه
صورت کالسیک دوبعدی و هم به صورت سه بعندی بنه
منظننور طبقننهبننندی تصنناویر سنننجش از دوری مننورد
اسننتفاده قننرار گرفتننه اسننت[ .]0نتننایج تحقین شننن و
همکاران نشان می دهد که استفاده از بانک فیلتر گنابور
که در مقیاسها و جهتهای گونناگون تولیند منیشنود
همواره توانایی با یی در اسنتخراج ویژگنیهنای مکنانی
دارد[ .]7در تحقیقننات فنناول و همکنناران و باریوسننو و
همکاران ،نویسندگان با بسط مفهوم پروفایل مورفولوژی
سنناخته شننده از تبنندیالت مورفولننوژی بننرای تصنناویر
ابرطیفننی از ایننن ویژگننیهننای سنناختاری بننه منظننور
طبقهبندی تصناویر ابرطیفنی اسنتفاده کردنند [ 5و .]1
دسننته دیگننر از ویژگننیهننای مکننانی پروفایننلهننای
خصوصننیت 0هسننتندکه بننا بسننط مفهننوم پروفایننل
مورفولوژی ایجاد شدهاند که توانایی مدلسازی اطالعات
ساختاری گونناگون را دارا منیباشنند[ .]15اسنتفاده از
اطالعات مکانی مبتننی بنر موجنک در کننار اطالعنات
طیفی از جنس موجک در تحقین کومنار و همکناران
پیشنهاد شده است[ .]11نتایج اینن تحقین از افنزایش
حدود هفت درصندی دقنت طبقنهبنندی حکاینت دارد.
همچنننین نسننخه سننه بعنندی روش اسننتخراج ویژگننی
موجک در تحقین پرسند و همکناران بنرای اسنتخراج
ویژگیهای طیفی-مکانی استفاده شده است که تواننایی
با یی در کمّی سازی اطالعنات مکنانی بخصنور بنرای
تصاویر نویزی دارد[ .]12اخیراً استفاده از گشنتاور هنای
هندسی به منظور افنرایش دقنت طبقنه بنندی تصناویر
ابرطیفی در نحقین کومنار و همکناران پیشننهاد شنده
است[ .]10در تحقی مذکور ابتدا از مؤلفنههنای اصنلی
تصویر ابرطیفی اطالعنات گشنتاور هندسنی بنه دسنت
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می آید و همراه بنا اطالعنات طیفنی بنرای طبقنه بنندی
تصویر ابرطیفی استفاده می شوند .در تحقین مرنندی و
قاسننمیان بانننک فیلتننری جدینند مبتنننی بننر تفاضننل
فیلترهای گوسی که نسبت به دوران غیرحسناس اسنت
پیشنننهاد شننده اسننت کننه در هنگننام وجننود دادههننای
آموزشی هم نیز به دقنتهنای مطلنوبی منیرسند[.]14
همچنین از یکی از انواع اتوکورلیشنهای مکانی بنه ننام
موران 1بنه صنورت محلنی و سراسنری در طبقنهبنندی
تصنناویر ابرطیفننی در تحقی ن اصننتری و مختننارزاده بننا
موفقیت استفاده شده است[.]10
از ادغام چندین ویژگی مکانی با ویژگیهای طیفنی
نیز در تحقیقاتی نظینر میزاپنور و قاسنمیان بنه منظنور
طبقهبندی تصاویر ابرطیفی استفاده شده است[ .]10در
این مقاله ویژگیهای مکانی مبتنی بنر گنابور ،مناتریس
هم رخداد  ،ماتریس هنم رخنداد قطعنه بنندی-مبننا و
پروفایلهای مورفولوژی برای افزایش دقت طبقنهبنندی
تصاویر ابرطیفی استفاده شده است .این ویژگیها مکانی
پس از اسنتخراج از مؤلفنه اصنلی تصناویر ابرطیفنی در
ترکیبننات گوننناگونی بننا اطالعننات طیفننی اصننلی بننه
طبقهبندیکننده ماشین بردار پشنتیبان تزرین شندند.
نتایج این تحقی نشان از توانایی با ی روش پیشنهادی
حتی در زمان وجود دادههای آموزشنی کنم در افنزایش
دقت طبقهبندی تصاویر دارد.
مدلهای میدانهنای تصنادفی منارکوف مندلهنای
احتما تی هستند که با یک سیستم همسنایگی مکنانی
برای تزرین اطالعنات مکنانی در طبقنهبنندی تصناویر
استفاده میشوند[ .]10الگوریتمهای کنه از میندانهنای
تصادفی منارکوف اسنتفاده منیکننند عمومناً سنعی در
مقینندسننازی برچسننبهننای طبقننهبننندی بننه کمننک
کمینهسازی ینک تناب اننرژی دارنند .از الگنوی محلنی
دودویی به همراه میدان تصادفی مارکوف در تحقی یی
و همکنناران بننه منظننور طبقننهبننندی تصنناویر ابرطیف نی
استفاده شده اسنت[ .]17در اینن تحقین از عالمنت و
Moran’s I

بزرگی الگنوی دودوینی محلنی بنرای بنه دسنت آوردن
احتما ت شرطی کالسها به همراه احتما ت اولینه بنه
دست آمده از میدان تصادفی مارکوف در فرمنولبنندی
بیشینه احتمال پسین بینزی 2بنه منظنور طبقنهبنندی
تصاویر ابرطیفی استفاده شده است.
0
در سننالیان اخی نر از روشهننای نمننایش تنننک در
چندین تحقی بنرای طبقنه بنندی دادههنای ابرطیفنی
استفاده شده است[ .]15در این روشها یک سیگنال به
کمک یک ترکیب خطی تننک از دادههنای آموزشنی از
ینک دیکشنننری نمننایش داده منیشننود .عملکننرد اینن
طبقه بندیکننده با شرکت دادن اطالعات محتوایی کنه
از پیکسلهای همسایه بهبود پیدا میکند .از آنجایی که
عملکرد این طبقهبندیکنندههنا بنه مینزان زینادی بنه
دیکشنری آموزشی بستگی دارد.
در مقالننه حاضننر یننک چهننارچور نننوین بننرای
طبقه بندی طیفی-مکانی تصاویر ابرطیفی پیشنهاد شده
است .ایده اولیه استفاده از ویژگیهای مکانی بنه کمنک
برازش محلی رویه در تحقی پینت و سناهوتا بنر روی
تصاویر معمولی ارائه شده اسنت[ .]11در اینن روش بنا
توجه به ابعاد همسایگی در اطراف هر پیکسنل ،روینهای
به سطح خاکستری تصنویر بنرازش داده منیشنود و بنا
محاسبه انحنا سطح ویژگیهای مکانی تولیند منیشنود.
تحقی پیش رو با بسط ایده تحقین منذکور سنعی در
استفاده از این ویژگی بنه منظنور طبقنهبنندی طیفنی-
مکننانی تصنناویر ابرطیفننی دارد کننه بنننا بننر مطالعننه
نویسندگان در تحقیقات پیشین مورد توجه نبوده است.
ساختار تحقی به این صورت است کنه در قسنمت دوم
به مبانی نظری تحقی پرداخته میشود که در آن طنرز
محاسبه ویژگی های برازش روینه معرفنی منی شنود .در
قسمت سوم طرح کلی تحقی و روش پیشنهادی شنرح
داده می شود .در قسمت چهارم پنس از معرفنی دو داده
ابرطیفی حقیقی مورد استفاده نتایج پیادهسازیها ارائه
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شده است .در قسمت آخر نیز نتیجهگیری و جم بندی
نهایی صورت میگیرد.
 -2مبانی نظری تحقیق
در این قسمت از تحقی در ابتندا منروری بنر روی
روشهای تولید ویژگیهنای مکنانی انجنام منی شنود و
سپس روش پیشنهادی تحقی بنا عننوان ویژگنیهنای
برازش محلی رویه شرح داده میشود.
با بررسی دقی پیشینه تحقی میتوان روش هنای
استفاده از ویژگیهای مکانی در طبقه بنندی داده هنای
ابرطیفی را به چهار دسته طبقهبنندی کنرد .دسنته اول
روش هایی هستند که به طور همزمان از ویژگنی هنای
مکانی و طیفی استفاده میکنند .مهمتنرین رهیافنت در
این دسته شناسایی الگو کرننل-مبننا منیباشند کنه در
سالیان اخیر مورد توجه قرار گرفتهاند[ .]25دسنته دوم
روشهای هستند کنه سنعی در مندلسنازی کورلیشنن
مکانی پیکسنل هنای تصنویری بنر مبننای میندانهنای
تصادفی منارکوف دارنند[ .]17دسنته سنوم مربنوه بنه
روشهایی میباشند کنه از اطالعنات مکنانی در مرحلنه
پسپنردازش اسنتفاده منی کننند .بنه عننوان نموننه در
تحقی کانگ و همکاران از فیلتنر هنای حنافب لبنه بنه
منظننور افننزایش دقننت طبقننه بننندی اسننتفاده شننده
است[ .]21دسته چهارم که روش تحقی حاضر نینز در
آن قرار می گیرد به مجموعه روش هایی اطالق می شنود
که در آنها ویژگی های مکانی قبل از پروسه طبقه بنندی
و طی یک مرحله استخراج ویژگی تولید میشوند .چنند
نمونه از این ویژگی ها در ادامه به طور مختصنر معرفنی
شده اند.
 منناتریس همرخننداد :ایننن یکننی از مشننهورترین روش
تولید ویژگیهای بافتی است .در این روش یک پنجره
در اطننراف هننر پیکسننل در نظننر گرفتننه مننیشننود و
ماتریس همرخداد در آن پنجره ساخته منیشنود کنه
هننر درایننه ایننن منناتریس ) (i,jنشننان دهنننده تعننداد
پیکسلهای موجود در پنجنره منورد نظنر اسنت کنه
دارای سطح خاکستری  iو jبوده و در فاصنله و زاوینه
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مشخصننی از یکنندیگر قننرار دارننند .پننس از محاسننبه
ماتریس همرخداد تعدادی از ویژگیها نظیر مینانگین،
انحراف معیار  ،هموژنیتی و  ...به عننوان ویژگنیهنای
بافتی استخراج میشوند.
 پروفایلهای مورفولوژی :مورفولنوژی ریاضنی یکنی از
ابزار های مورد استفاده در پردازش تصویر است که به
کمک آن میتوان عوار گوناگون موجود در تصنویر
را با توجه به شکل و اندازهشان استخراج کرد .اتسناع1
و فرسایش 2دو عملگر پاینهای در موفولنوژی ریاضنی
هستند .فرسایش (\ اتساع) یک تصویر بنا اسنتفاده از
یک المان ساختاری با ابعاد مشخص سنبب منیشنود
که عوار یا نواحی روشنتر (\ تاریکتنر) کنوچکتر
شننوند .دو عملگننر گشننایش و بسننتن نیننز بننا ترکیننب
روشهای پایه فرسایش و اتساع تعریف منیشنود کنه
نقش پایهای در تعریف پروفایلهای مورفولوژی دارند.
اما باید توجه داشت از آنجایی که عملگر هنای فنوق
متصل نیستند ،0استفاده از آنها سنبب منیشنود کنه
شننکل عننوار اسننتخراج شننده حفننب نشننود و گاهننا
عوار در هم ترکیب شوند .از این رو در پروفایلهای
مورفولوژی از مفهنوم گشنایش و بسنتن بنا بازسنازی
استفاده میشود که در این روشها عوار موجود بنا
به ابعاد المان ساختاری یا کنامال حنذف منیشنود ینا
کامال حفب میشوند[.]22
 فیلتر گابور :در پردازش تصویر و به منظنور اسنتخراج
ویژگیهنای مکنانی از فیلتنر گنابور بنه منظنور اخنذ
خصوصننیات محلننیسننازی در هننر دو دامنننه مکننان و
فرکننانس اسننتفاده مننیشننود .ایننن فیلتننر بننه صننورت
کالنولوشنننی بننوده عمومننا در جهننات و مقینناسهننای
گوناگون بر روی تصویر اعمال میشود .پاسخ ضنربه4
فیلتر گابور به صورت حاصل ضرر یک تاب سینوسی
در یک تاب گوسی میباشد .جهت اطالعات بیشتر بنه
1

4
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Dilation
Erosion
3
Connected operators
4 Impulse response
2
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تحقی ایمانی و قاسمیان مراجعه شود[.]20
 گشتاورهنای هندسنی  :در پنردازش تصنویر گشنتاور
هندسی از مرتبه  m+nاز رابطه ( )1استفاده میشود.
رابطه()1

قابنل تصنور اسنت کنه اگنر بخنواهیم آن را متننا ر بنا
سیستم مختصات با نشان دهیم به صنورت رابطنه ()0
در میآید:

K K
M m,n =   im jnG i,j
i=1 j=1

که در رابطه( K )1ابعاد معین شده پنجره حول هنر
پیکسل توسط کاربر و  Gسطح خاکستری تصویر اسنت.
باید توجه داشت که بنا بنر تحقین کومنار و همکناران
ویژگیهای نهایی پس از یک مرحله اعمال فیلتر مکنانی
اختالف انحنراف مینانگینهنا بنر روی تصناویر گشنتاور
هندسی ،استخراج میشود[.]10
 فیلتر  :Lawیکی از روشهای تولید ویژگیهای مکانی
است که بر مبنای یکسری فیلترهای کانولوشننی کنار
مننیکننند[ .]24در ایننن روش از ضننرر ترکیننبهننای
گوناگون بردارهای ینک بعندی در هنم ماسنکهنایی
تولید میشوند .عموما از بردارهای سه مؤلفنهای [ 1 2
 ]-1 2 -1[ ، ]-1 0 1[ ، ]1و پننج مؤلفنهای [1 4 6 4
][1 - ،[-1 2 0 2 1] ،[-1 0 2 0 -1] ،[-1 -2 0 2 1] ،1
] 4 6 -4 1بننرای تولینند ایننن ویژگننیهننای اسننتفاده
میشود.

2
2
z  x, y  = ax +bxy +cy +dx +fy +g

رابطه()4
به منظور محاسبه ضرایب معادله فوق از تئوری کمترین
مربعات استفاده میکنیم .با در نظر داشتن طرز نمنایش
ماتریسی معادله فوق را می توان بنه صنورت رابطنه ()0
نمایش داد:
رابطه()0
Z = XA
که در فرم باز شده ،عبارت فوق به صورت رابطه ()0
است:

... 1
 a
... 1  
b
... 1  
.
رابطه()0
. . 
.


. .
.
. . 
 g
... 1
برای به دست آوردن ماتریس مجهول ضنرایب  Aاز
رابطه رابطه ( )7استفاده میشود:

 -2-2تولید ویژگیهای برازش محلی رویه
از آنجایی که مفهوم بافت تصنویر بنا ننرغ تتیینرات
مقادیر پیکسلها نسبت به مختصات در ارتباه است ،به
نظر میرسد که انحنای سطح میتواند به خنوبی بینانگر
مفهوم بافت تصویر باشند[ .]11سطح خاکستری تصویر
را می توان سطحی دو بعدی در فضای سه بعدی در نظر
گرفت که دو محور آن شامل مختصات مکنانی و محنور
سوم شدت را نشان میدهند .از اینن رو منیتنوان اینن
سطح را بنه کمنک مفناهیم هندسنه دیفرانسنیل منورد
بررسی قرار داد .یک همسایگی  0×0را در اطنراف ینک
پیکسل فر کنید و سیسنتم مختصنات را بنه صنورت
رابطه ( )2در نظر بگیرید (:)x,y

رابطه()7
با توجه به اینکه شش ضریب مجهول وجنود دارد و
هر پیکسل در همسایگی یک رابطه میدهد بنه حنداقل
شش نقطه برای حل معادله ( )0نیاز داریم از این رو بنا
در نظر گنرفتن حنداقل ابعناد پنجنره  0×0اینن شنره
همواره برقرار است .هر نقطه بر روی سطح بنرازش داده
شده را می توان با استفاده از بردار موقعینت رابطنه ()5
نمایش داد:

1,1 1, 2 

)(1,3
)(2,1) (2, 2) (2,3
)(3,1) (3, 2) (3,3

برای هر پیکسل ینک مقندار درجنه خاکسنتری

رابطه()5

)z(x,y

5

R  x, y  = x i + yj +z  x, y  k
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رابطه ()2

T -1 T
A = (X X) X Z
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2
x1 y1
 z1   x1
z  x 2 x y
2 2
 2  2
2
 z3   x3 x3 y3
  
.
 .   .

. .
.
  
.
 .  .
z  x 2 x y
 n  n
n n

] [ Downloaded from jgit.kntu.ac.ir on 2023-01-09

z1 z2 z3
رابطه()0
z 4 z5 z 6
z7 z8 z9
حال تابعی به صنورت رابطنه ( )4را بنر اینن سنطح
خاکستری برازش میدهیم:
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نقطه فرضی  Mبنا بنردار موقعینت  Rو ینک نقطنه
بینهایت نزدیک به آن بردار موقعینت  R+dRرا بنر روی
رویه در نظر بگیرید .بنردار فاصنله مینان اینن دو نقطنه
) (dRرا میتوان به صورت رابطه ( )1بازنویسی کرد:
رابطه()1
dR = R x dx +R y dy

رابطه()10

z 2
)
x
z z

رابطه()11
رابطه()12

=F

x y



رابطننه()14

R x ×R y

رابطنه()10

R x ×R y
2
2
II = (-R x .N x )dx +(-R x .N y - R y .N x )dx dy +(-R y .N y )dy

2

با توجه به این که بردار قائم بر سطح ،عمود بر بردار

 z

مشتقات  Rاست؛ پس  R x .N = 0و  R y .N = 0است.

رابطه()22

با مشت گیری از طرفین  R x .N = 0وR y . N = 0

خواهیم داشت:

رابطه()17
رابطه()15

R yy .N + N y .R y = 0

رابطه()11

R yx .N + N x .R y = 0

رابطه()25

R xy .N + N y .R x = 0

R xx .N + N x .R x = 0

رابطه()20

رابطه()24

2

x

2
EG - F
2
 z

x y

=e

= f

2
EG - F
2
 z
2
y
=g
2
EG - F

بننا در نظننر داشننتن روابننط فننوق ،حننال مننیتننوان
ویژگیهای انحنای سنطح را محاسنبه کنرد .در پینت و
سنناهوتا  11نننوع ویژگننی انحنننای سننطح بننه منظننور

2
2
II = e dx +2 f dx dy +g dy

6
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با توجه به روابط با رابطه دومین فنرم اساسنی بنه
صورت رابطه ( )21می باشد.
رابطه()21

=N

] [ DOR: 20.1001.1.20089635.1399.8.2.1.3

رابطه()10



II = -dR.dN = -(R x dx +R ydy). N xdx + N ydy
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فرم اول اساسی بیانگر هندسه درونی سطح اسنت و
از آن در محاسبه طول خم طول مسیرها بر روی صفحه
و مساحت ناحیه استفاده میشود .باید توجه داشت کنه
مشنننتقات بکنننار رفتنننه در روابنننط فنننوق مشنننت
تاب )𝑦  𝑧(𝑥,نسنبت بنه متتینر منورد نظنر در پیکسنل
مرکزی پنجره میباشد.
دومین فرم اساسی سطح که به کمک آن منیتنوان
انحنای سنطح را تعینین کنرد بنه صنورت رابطنه ()14
تعریف میشود ] [17که در این رابطه N ،بردار قائم بر
سطح منیباشند کنه بنه صنورت رابطنه ( )10محاسنبه
مننیشننود .بننا بنناز کننردن رابطننه ( )14بننه رابطننه ()10
میرسیم:

که 𝑥𝑅 و 𝑦𝑅 مشت ها نسبت به  xو  yهستند .فنرم
اول اساسی از حاصل ضرر داخلنی 𝑅𝑑 در خنودش بنه
صورت رابطه ( )15دست میآید.
2
2
2
رابطه(I = dR.dR = dR = E dx +2 F dx dy +G dy )15
که در عبارت فوق ضرایب  F ، Eو  Gرا ضرایب فرم
اول اساسی میگویند و به صنورت روابنط (11و12و)10
به دست میآیند.
(E =1 +

z 2
)
y

(G =1 +
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است که در ادامه به توضیح هر کدام از بخنشهنای آن
میپردازیم.

کمّیسازی بافت معرفی شده است(جدول (.]11[ ))1
 -3روش تحقیق
فلوچارت کلی تحقی در شکل ( )1نشان داده شده

جدول  :1ویژگیهای انحنا

2
2
2 2
gE - 2Ff +Ge -  gE +Ge - 2Ff  - 4 eg - f
EG - F 



K1

2
2
2 2
gE - 2Ff +Ge +  gE +Ge - 2Ff  - 4 eg - f
EG - F 



K2

K1K 2

K3

1

1



















2
2 EG - F



2
2 EG - F

K1 +K 2

K4

2

K 2 - K1

K5

2

) min( K1 , K 2

K7

K1

K8

K2

K9

K9 +K8
2

K10

K9 - K8

K11

2
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) max( K1 , K 2

K6
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رابطه

نام انحنا
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رابطه()20

مکانی استفاده شده است .در مقاله حاضنر ویژگنیهنای



div grad z x, y 

همچنین حجم محصور در زیر سطح بنرازش داده شنده
را میتوان به کمک مفهوم انتگرال دوگاننه نمنایش داده
شده در رابطه( )20محاسبه کرد[:]20

1
2

8
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Principal component Analysis
Minimum noise fraction

 = 2 a +c 
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تبدیل مؤلفنه اصنلی )PCA(1بنه عننوان ینک روش
نظارت نشده استخراج ویژگی را شاید بتنوان بنه عننوان
یکی از سادهترین و در عین حال مهنمتنرین روشهنای
استخراج ویژگی به شمار آورد .در این مقاله از این روش
برای استخراج ویژگی های طیفی اسنتفاده شنده اسنت.
پس از اعمنال تبندیل  PCAاز  nمؤلفنه اول کنه دارای
11/1درصد واریانس هستند به عنوان ویژگیهای طیفی
استفاده شنده اسنت .همچننین ،از آنجنایی کنه تولیند
ویژگیهای مکانی از تمام بانندهای تصنویر ابرطیفنی از
سویی سبب افزایش بسیار زیاد تعداد ویژگیهای مکانی
تولیدی و از سوی دیگر مستلزم صرف زمان زیاد اسنت،
در ابتدا یک مرحله کاهش بعد بر روی تصویر ابرطیفنی
اعمال شده است .در مقاله حاضنر از مؤلفنه اول تبندیل
کسر نویز کمینه (MNF) 2به منظور تولید ویژگنیهنای

مکانی استخراج شده شامل ضنرایب روینه بنرازش داده
شده ،ضرایب فنرمهنای اساسنی اول و دوم  ،انحناهنای
سطح ،دیورژانس گرادیان ،حجم محصور در زیر روینه و
مساحت سطح خاکستری است .طریقه محاسبه ضرایب
رویه و فرمهنای اساسنی اول و دوم و انحناهنای سنطح
پیشتر در قسمت 2-2معرفی شد .در ادامنه بنه معرفنی
سه ویژگی دیورژانس گرادینان ،حجنم محصنور در زینر
رویه و مساحت سطح خاکستری که در تحقین حاضنر
به عنوان روشهای کمیسازی بافت پیشنهاد شندهانند،
میپردازیم.
دیورژانس گرادیان با استفاده از ضنرایب بنه دسنت
آمده سطح به صنورت رابطنه ( )20محاسنبه منیشنود
[:]20
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شکل  :1فلوچارت کلی تحقیق
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رابطه()20

kernelsize
∬ z  x, y  dxdy
x,y=1

مساحت سطح خاکسنتری نینز بنه عننوان آخنرین
ویژگننی تولینندی در ایننن مقالننه در نظننر گرفتننه شننده
است[ .]27در نظر بگیرید که میخواهیم بعند مسناحت
سطح خاکستری را در یک پنجنرهی بنا ابعناد مشنخص
حول یک پیکسل محاسبه کنیم .این پنجره بنه وسنیله
یننک سننری مرب ن هننای پوششننی بننا ابعنناد  1×1مانننند
شکل( )2پوشش داده میشود.

شکل :2طرز قرارگیری مربع های پوششی []22

رابطه()27

2

 x 2 . y 3 - x 3. y 2  + x 3. y1 - x1. y 3  +  x1. y 2 - x 2. y1 
2

در واق رابطنه سنه بعندی هنرون 1بنرای محاسنبه
مساحت به صورت رابطه ( )27می باشد .از حاصل جم
مساحت رویه هر مرب کوچک منیتنوان بنه تقریبنی از

2

مساحت رویه کلی رسید.
پس از تولید ویژگیهای مکانی فنوق در هنر انندازه
پنجره ،یک فیلتر انحراف معیار استاندارد برای استخراج
ویژگیهای نهایی به کار برده منیشنود کنه بنه صنورت
رابطه ( )25تعریف می شود:

1

9
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Heron

2

1

=S
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شکل  :3درون یابی پیکسل مرکزی با استفاده از پیکسل های گوشه []22
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در هننر مربنن کوچننک بننا اسننتفاده از مقنندار ارتفنناع
پیکسننلهننای چهننار گوشننه )A,B,C,D( ,مقنندار ارتفنناع
پیکسل مرکزی )(Aدرونیابی میشود (مطاب شکل(.))0
با استفاده از مختصاتهای سنه بعندی بنرای چهنار
نقطه گوشه و یک نقطه میانی درونیابی شده ،مسناحت
رویه با یی در هر مرب کوچک از حاصنل جمن چهنار
مثلث محاسبه میشود .در یک مثلث سه بعدی فرضنی
اگننننر راسهننننای مثلننننث بننننا  Aو  Bو  Cو ضننننل
)  AB=(𝑥1 , 𝑥2 , 𝑥3و )  AC=(𝑦1 , 𝑦2 , 𝑦3نمننننننایش داده
شود ،مساحت توسط رابطه( )27محاسبه می شود.
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رابطه()25

 -1-4دادههای مورد استفاده

=S

 -4نتایج تجربی و بحث
در این قسمت از تحقی در ابتدا دو دادهی ابرطیفی
طبیعی مورد استفاده در آزمایشها معرفی میشود .پس
از آن نکات زم در تنظیم پارامترهنای تا یرگنذار روش
تحت زیربخشی با نام مالحظات پیاده سازی آورده شده
است .در دو زیر بخش انتهایی نینز نتنایج و آننالیز آنهنا
ارائه شده است.
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Local surface fitting features
Stacking
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AVIRIS
Indian Pines
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در رابطه فنوق N ،تعنداد پیکسنل هنای موجنود در
پنجننره اطننراف هننر پیکسننل و 𝑖𝐴 مقننادیر درجننات
خاکستری هر پیکسل و 𝜇 میانگین مقادیر پیکسنل هنا
در هر پنجره می باشد .باید توجه داشت کنه ابعناد اینن
فیلتر لزوما برابر با ابعاد پنجره در نظر گرفته شده بنرای
تولید ویژگیهای مکانی نیست ولی در مقاله حاضر اینن
ابعاد پنجرهها برابر در نظر گرفته شدهاند.
در مجمنوع از آنجننایی کنه روش اسننتخراج ویژگننی
مکانی ارائه شده در این مقاله که از اینن بنه بعند آن را
 LSFFs1مینامیم ،یک روش پنجره مبنا است ،می توان
این ویژگیها را در ابعاد پنجرههای گوناگون تولید کنرد.
در مجموع در هر ابعاد پنجره  20ویژگی مکانی شامل 0
ضریب برازش محلی رویه 0 ،ضریب فنرم اساسنی اول و
دوم  11 ،ویژگی انحنا  1،ویژگی دیورژانس گرادینان1 ،
ویژگی انتگرال سطح و  1ویژگی مساحت رویه استخراج
می شود .در مقاله حاضر این ویژگیها در پنجرههایی بنا
ابعاد  0×0و  1×1و  10×10و  21×21تولیند منیشنوند
کننه در مجمننوع  154ویژگننی تولینند مننیشننود .بننردار
ویژگی های طیفی و مکانی تولید شده در کننار یکندیگر
قرار میگیرند و بردار حاصل به طبقهبنندیکنننده داده
میشود .روش الصاق 2دو بردار ویژگی یکی از سادهترین
روش های تلفی ویژگی است که در تحقیقات گوناگونی
مورد توجه بوده است[.]10
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اولین داده مورد استفاده در این مقالنه تصنویر اخنذ
شده توسط سنجنده هوابرد اویریس 0از منطقه اینندین
پاین 4در شمال غربی ایالت اینندیانا در اینا ت متحنده
آمریکا در تاریخ  12ژوئن  1112است .این تصویر با حد
تفکیک مکانی  25متر دارای ابعاد  140×140پیکسل و
 224باند طیفی در محندوده  5/4تنا  2/0میکرومتنر بنا
پهنای باند  15نانومتر منیباشند .حندود دو-سنوم اینن
تصویر را مناط کشاورزی و یک-سنوم آن را جنگنل و
گیاه در برگرفته است .همچنین در اینن تصنویر ننواحی
ساختمانی ،خط ریل و دو اتوبنان دو ینه و جنادههنای
کوچکی نیز به چشم منیخنورد .بنا حنذف  24بانند در
محدودههنای جنذبی بخنار آر بنا شنمارههنای [-154
 225 ,]100-105[ ,]155از بقیه  255باند بناقیماننده
در پردازشهای این پژوهش اسنتفاده شنده اسنت .اینن
منطقه شنامل شنانزده کنالس از گیاهنانی نظینر ذرت،
سویا ،علنف و گنندم و غینره اسنت .در اینن تصنویر بنه
گونههای مختلف گیاهی با امضاهای طیفنی نزدینک بنه
هننم از کننالسهننای ذرت و سننویا وجننود دارد کننه کننار
طبقهبندی را مشکل میکند .این تصویر بنه طنور کلنی
ابعاد بزرگی ندارد و فاصله مکانی پوشنشهنای مختلنف
زمینی بسیار کم است که این موضوع تعداد پیکسلهای
آمیخته را افزایش میدهند و طبقنهبنندی را بنا چنالش
مواجه میکند .مشکل دیگر این اسنت کنه در برخنی از
کالسها تعداد پیکسل بسیار کم و در برخی کنالسهنا
تعداد پیکسلها بسیار زیاد است .با توجه به نکناتی کنه
ذکر شد طبقهبندی این داده همواره در سننجش از دور
چالشبرانگیز بنوده اسنت؛ از اینن رو طبقنهبنندی اینن
تصویر می تواند یک محک جدی برای روش پیشننهادی
باشد .یک ترکیب رنگی کاذر و نقشه حقیقنت زمیننی
این داده که توسط آزمایشنگاه سننجش از دور دانشنگاه
پردو تهیه شده است در شکل( )4نشان داده شده است.
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خاک لخت و ...میباشد .طبقهبندی این تصویر به دلینل
وجود کالسهنای پیچینده شنهری و ننواحی تودرتنوی
مکانی چالشبرانگیز است .تصویر با ترکیب رنگی کناذر
و نقشننه حقیقننت زمین نی ای نن داده کننه نشنناندهنننده
پراکندگی کالسها است در شکل( )0نمایش داده شنده
است.

تصننویر دوم نینز توسننط سنننجنده رسننیس  0از شننمال
ایتالیا و دانشنگاه پاوینا در ابعناد  015×045اخنذ شنده
اسننت .سنننجنده مننذکور دارای  100باننند طیفننی در
محدوده  405تا  505نانومتر میباشد .پس از حذف 12
باننند نننویزی از  150باننند بنناقیمانننده در ای نن تحقی ن
استفاده شده است .حد تفکیک مکانی اینن تصنویر 1,0
متر و دارای  1کالس اطالعاتی مانند آسنفالت ،سنایه و

الف
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K-nearest neighbour
Support vector machine
3 Grid search
4 5-fold cross validation
5
Training fold
6 Testing fold
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بردار های طیفی -مکانی تولید شده بر مبنای روش
پیشنهادی در ادامه به دو روش طبقهبنندی نزدیکتنرین
همسایگی (KNN) 1و بنردار ماشنین پشنتیبان(SVM) 2
داده مننیشننوند .بننه منظننور انجننام ایننن روش هننای
طبقهبندی از نرم افزار متلب  2016bاستفاده شده است.
در طبقهبندیکنننده  SVMاز کرننل کیوبینک اسنتفاده
شده است ..در این مقاله  %0و  %15حقیقت زمیننی در
دو تصویر به طور تصنادفی بنه عننوان دادهی آموزشنی
انتخار شدند و الباقی پیکسلهای حقیقنت زمیننی بنه
عنننوان نمونننههننای تسننت بننرای ارزیننابی نهننایی دقننت
طبقهبندی انتخار شدند .پارامترهای طبقهبندیکنننده
 SVMبا روش جست و جوی شنبکه 0و تکنینک کنراس
ولیدیشن پنج دسته 4اتخار شندهانند .در اینن تکنینک
داده آموزشی به  0دسته با تعداد برابر تقسیم می شوند
که چهار دسته از آنها به عنوان دستهی آمنوزش 55( 0
درصد داده آموزشی انتخنار شنده) و  1دسنته آن (25
درصد داده آموزشی انتخار شنده) بنه عننوان دسنتهی
تست 0در نظر گرفته می شوند[ .]21باید در نظر داشت
که الباقی نمونههای موجنود در حقیقنت زمیننی (کنل
نمونه ها بجز نمونههای آموزشی) به عننوان داده تسنت
تنها برای ارزیابی نهایی انتخار شندهانند و وارد پروسنه
کراس ولیدیشن نشدهاند .همچنین فضای جست و جنو
بنرای پنارامتر گامنا و  Cدر طبقنهبنندی [2−5 − SVM
] 25در نظر گرفته شده اسنت .از سنه روش دقنت کلنی
طبقه بندی ،ضریب کاپا و دقت متوسط به برای ارزینابی
عملکرد طبقهبندیکننده استفاده شده است (به منظنور
بررسی روابط این روشها رجوع شود به ] .) [10
به منظنور ارزینابی روش کنارایی روش پیشننهادی،
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این روش با شش روش رقیب مقایسنه شنده اسنت کنه
یکی از آنها تنها با ویژگی های طیفی و پنج روش دیگنر
جزء روشهای طیفی-مکانی هستند .باید توجنه داشنت
که در تمنامی آزمنایشهنا دادههنای آموزشنی و تسنت
یکسان بوده است .پارامتر اینن روشهنا در زینر معرفنی
شده است:
 )1ویژگیهای طیفی :)Spec(7همانطور که پیشتر عنوان
شد به دلیل وجود باندهای همبسته و اضافی در تصاویر
ابرطیفی یه منظور استخراج ویژگیهای طیفی از تبدیل
 PCAاسنتفاده شند و از  nمؤلفننه اول کنه شننامل 11/1
واریانس هستند به عنوان ویژگنیهنای طیفنی اسنتفاده
می شود .در تصویر ایندین پاین این تعداد برابر  01بانند
و در تصننویر دانشننگاه پاویننا ایننن تعننداد برابننر  10باننند
میباشد.
5
 )2ویژگی های ماتریس هم رخنداد ( :)GLCMدر اینن
روش  5ویژگننی مسننتخرج از منناتریس هننم رخننداد بننا
نننامهننای میننانگین ،واریننانس ،همننوژنیتی ،کنتراسننت،
آنتروپی ،عدم شباهت ،کورلیشن و گشنتاور مرتبنه دوم
با شیفت (1و )1در ابعاد پنجره  0×0و  1×1و  10×10و
 21×21تولینند م نیشننوند کننه در مجمننوع  02ویژگننی
استخراج میشود.
1
 )0پروفایل هنای مورفولنوژی ( :)MPبنرای تولیند اینن
پروفایل ها از عملگرهای مورفولوژی باز کردن و بستن با
بازسازی با المان ساختاری دیسک شکل با اندازههای 1
تا  20استفاده میشود[ .]10تعنداد ویژگنیهنای تولیند
شده در این روش  05میباشد.
 )4ویژگیهای باننک فیلتنر گنابور :)gab( 15بنه منظنور
تولید ویژگیهای بانک فیلتر گابور از رهیافت ارائه شنده
درتحقی میرزاپور و قاسمیان استفاده شده اسنت[.]05
در اینننننن روش 𝑈𝑙 = ،𝑈ℎ = 0.49 ،𝑁𝑠 = 6 ،𝑁𝑑 = 4
 0.01در نظر گرفته شده است و در مجموع  24ویژگنی
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Geometric moment
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پس از تولید ویژگیهای مکانی با روشهای مختلف
این ویژگیها در کنار ویژگیهای طیفی قرار میگیرند و
بردار طیفی-مکانی حاصل به کمک دو طبقهبندیکننده
 KNNو  SVMطبقهبندی میشوند .بنه منظنور بررسنی
حساسیت روشها به تعداد دادههای آموزشی ،دو انندازه
مختلف  %0و  %15از کل پیکسلهای حقیقت زمینی را
برای داده های آموزشی مدنظر قرار دادهاینم و از البناقی
پیکسلهای حقیقت زمینی به عنوان داده تست استفاده
کردهایم.
نتایج حاصل از طبقه بندی برای داده اینندین پناین
در جدول ( )2نمنایش داده شنده اسنت .همنانطور کنه
مشهود است طبقه بندی تنها با اطالعات طیفی به نتایج
نسبتا ضعیفی منجر شده است که این به علت نزدیکنی
رفتار طیفی میان کالسهای مختلف است .همچنین بنا
توجه به ستون  Specمیتوان دید که طبقهبندیکنننده
 SVMبرای طبقهبندی ویژگی های طیفی بهتنر از KNN
عمل کرده است .در این داده اضنافه شندن هنر ینک از
ویژگی های مکانی سبب افزایش دقت کلی طبقهبنندی
شنننده است(سنننتونهنننای  0و 0و 7و 5و  1و ) 11و
 Spec+LSFFsبجز در حالت طبقنهبنندی  SVMبنا %0
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گابور تولید شده است.
( :)gmomدر این روش
 )0ویژگی های گشتاور
کننه در تحقی ن کومننار و همکنناران ارائننه شننده اسننت
گشاورهای هندسی تا مرتبه سوم در ابعناد پنجنرههنای
 0×0و  1×1و  10×10و  21×21تولینند مننیشننود[.]10
مجموع تعداد این ویژگیها  45میباشد.
 )0فیلتر  :)LF( Lawدر اینن روش ماسنکهنای تولیند
شده از ضرر ترکیبهای گوناگون بردارهای یک بعندی
در هننم تولینند مننیشننوند .بننه طننور کلننی  1ویژگننی بننا
ماسکهای سه مولفهای و  20ویژگی با ماسکهای پنج
مولفهای تولید میشنود کنه در مجمنوع اینن روش 04
ویژگی تولید میشود.
هندسی1
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داده آموزشی که متلور روش  MPشده اسنت در بناقی
حالت همواره پیشرو بوده است .از اینن رو در اینن داده
جنندیتننرین رقیننب  Spec+LSFFsروش  Spec+MPو
روشهننای Spec+GLCMو  Spec+gmomدر مراتننب
بعدی قرار دارند .در این داده بر عکس روش  Specبرای
روش  Spec+LSFFsطبقه بندیکننده  KNNنسبت بنه
 SVMعملکرد بهتری داشته است.
نتایج حاصل از طبقهبندی برای داده دانشنگاه پاوینا
در جنندول ( )0نمننایش داده شننده اسننت .در ایننن داده
به طور کلی طبقنهبنندیکنننده  SVMعملکنرد بهتنری
نسبت به  KNNداشنته اسنت .همچننین اضنافه کنردن
ویژگی  LFبه ویژگیهای طیفی گاهنا در برخنی منوارد
سبب افزایش دقت نشده است ،این درحنالی اسنت کنه
باقی روشها در این مورد موف تر عمل کنردهانند .روش
 Spec+LSFFsبننهجننز در حالننت طبقننهبننندی  %0داده
آموزشی کنه متلنور روش  Spec+MPشنده اسنت در
بقیه حالتها موف بوده است .البته بایند توجنه داشنت
کننه ضننریب کاپننا هننر دو روش بننرای حالننت  %0در
طبقهبندی  SVMتقریباً یکسان بوده است .در اینن داده
نیز همانند داده ایندین پاین جدیترین رقینب LSFFs
روش  MPاسنننت .بنننا مقایسنننه عملکنننرد هنننر دو
طبقهبندی کننده در این داده می تنوان بنه اینن نتیجنه
رسید که اخنتالف دقنت  KNNو  SVMدر حالنت %15
زیاد نیست و با توجنه بنه عملکنرد بهتنر  KNNدر داده
ایندین پاین و سرعت با تر این طبقهبندیکننده نسبت
به  ، SVMمی توان گفت که طبقنهبنندیکنننده KNN
انتخنار مقنرون بنه صنرفهتنری بنرای طبقنهبنندی بنا
اسنننننننت.
LSFFs
ویژگنننننننیهنننننننای
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جدول :2دقت طبقهبندی برای تصویر ایندین پاین
Spec+
LSFFs

LSFF
s

Spec+L
F

Spec+g
mom

Spec+gab

Spec+MP

Spec+GLCM

Spec

ارزیابی
کننده
دقت

23/12

71/02

02/15

02/50

04/00

00/21

00/50

45/00

AA

22/69

00/70

01/21

00/10

75/50

07/10

04/10

OA

0/29

5/50

5/01

5/00

5/01

5/00

5/00

5/45

k

05/50

02/5

45/10

41/01

00/75

92/59

00/51

45/00

AA

55

71/15

07/12

75/00

74/00

22/22

77/21

07/55

OA

5/77

5/77

5/00

5/00

5/71

0/20

5/74

5/00

k

26/26

57/0

07/00

72

01/45

01/75

71/12

02/57

AA

63/24

12/11

01/1

70/40

72/17

70/17

74/21

01/10

OA

0/62

5/12

5/00

5/70

5/05

5/70

5/71

5/00

k

21/31

52/00

00/04

05/14

05/70

75/71

00/05

00/52

AA

/33

11/70

70/10

75/11

75/05

50/07

51/77

71/15

OA

5/01

5/70

5/70

5/50

5/71

5/05

k

22
0/22

5/11

KNN

%0
SVM

KNN

%15
SVM

جدول  :3دقت طبقهبندی برای تصویر دانشگاه پاویا

10/10

51/07

55/75

54/00

51/55

69/15

54/01

54/55

AA

10/15

14/57

50/01

55/51

11/41

62/02

57/10

57/45

OA

5/10

5/12

5/77

5/50

5/55

0/69

5/52

5/50

k

69/16

50/0

55/02

12/11

10/10

10/15

14/44

57/12

AA

17/00

11/40

11/05

14/27

10/20

62/49

10/15

11/12

OA

0/69

5/51

5/51

5/12

5/10

0/69

5/14

5/55

k

62/21

10/14

50/57

12/25

10/01

10/00

10/01

50/07

AA

62/92

17/51

50/04

14/42

14/11

17/00

17/10

55/11

OA

0/62

5/17

5/55

5/12

5/12

5/17

5/10

5/50

k

62/29

12/14

11/22

14/40

10/04

10/55

10/70

15/40

AA

62/23

10/10

10/71

10/25

10/50

15/55

17/15

12/14

OA

0/62

5/10

5/12

5/10

5/10

5/17

5/10

5/11

k

با توجه به سنتون دهنم هنر دو جندول( 2و )0کنه
بیانگر دقنت طبقنهبنندی تنهنا بنا ویژگنیهنای مکنانی

KNN

%0
SVM

KNN

%15
SVM

 LSFFsاسنت و مقایسنه آن بنا سنتون چهنارم یعننی
طبقهبندی تنها با ویژگیهای طیفی منیتنوان بنه اینن
نتیجنننه رسنننید کنننه دقنننت طبقنننهبنننندی تنهنننا بنننا

 LSFFsو  Spec+LSFFsمننیتننوان فهمینند کننه در

14

] [ DOI: 10.29252/jgit.8.2.1

ویژگننیهننای  LSFFsبننا تر ار دقننت طبقننهبننندی
ویژگیهای طیفی است کنه اینن خنود بینانگر اهمینت
با ی اسنتفاده از ویژگنیهنای مکنانی در طبقنهبنندی
دادههای ابرطیفی اسنت .همچننین بنا مقایسنه سنتون

] [ DOR: 20.1001.1.20089635.1399.8.2.1.3

Spec+LS
FFs

LSFFs

Spec+LF

Spec+gm
om

Spec+gab

Spec+
MP

Spec+GL
CM

Spec

روش
ارزیابی

طبقهبندی
کننده

داده
آموزشی

] [ Downloaded from jgit.kntu.ac.ir on 2023-01-09

50/00

طبقهبندی
کننده

داده
آموزشی
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را نشان می دهد .همچننین تصناویر طبقنهبنندی شنده
روشهای مختلنف نینز در مقایسنه بنا تصنویر حقیقنت
زمینی برای دو داده به ترتیب در شکل( 7و  )5نمنایش
داده شده است.

عمدهی حالتها ترکیب دو ویژگی طیفنی و مکنانی بنه
سطوح با تری از دقت نسبت بنه طبقنهبنندی تنهنا بنا
ویژگیهای طیفی یا تنها با ویژگیهای مکانی میرسد.
شکل ( )0به طور خالصه بهترین دقنتهنای بنه دسنت
آمده از روش های مختلف برای  %15دادههای آموزشنی

] [ Downloaded from jgit.kntu.ac.ir on 2023-01-09

شکل  :9خالصه ای از نتایج طبقه بندی دو تصویر با  %10داده آموزشی

شکل  :2تصاویر طبقهبندی شده حاصل از روش های مختلف برای داده ایندین پاین

15

] [ DOR: 20.1001.1.20089635.1399.8.2.1.3

Spec+LSFFs

Spec+LF

Spec+gmom

Spec+gab

] [ DOI: 10.29252/jgit.8.2.1

Spec+MP

Spec+GLCM

Spec

Ground truth
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Spec+MP

Spec

Spec+gmom
Spec+LF
Spec+LSFFs
شکل  :2تصاویر طبقهبندی شده حاصل از روش های مختلف برای داده دانشگاه پاویا

Spec+gab

در این قسمت زمان زم بنرای تولیند ویژگنیهنای
مکننانی در روشهننای مختلننف بررسننی شننده اسننت.
روشهای مختلف در محیط نرم افزار متلنب  2510در
سیستم کامپیوتری با مشخصات سنی پنی ینو ®Intel

جدول  :4زمان صرف شده برای تولید ویژگی های مکانی
LSFFS

LF

GMOM

GAB

MP

GLCM

روش

92/35

0/12

45/9

0/92

1/42

235/2

زمان ()S

از جدول( )4می توان دریافت که تولید ویژگیهای
مکانی با روشهای پروفایلهای مرفولوژی ،فیلتر گابور و

16

] [ DOI: 10.29252/jgit.8.2.1

فیلتر  Lawنیازمند زمان بسنیار کمتنری در مقایسنه بنا
روش  gmom ،LSFFsو  GLCMاست .علت این مسأله

] [ DOR: 20.1001.1.20089635.1399.8.2.1.3

Core™ Quad Q6700با میزان کنش  5مگاباینت و 4
گیگابایت رم پیاده سنازی شندهانند .جندول ( )4زمنان
سپری شده بر حسنب انینه بنرای تولیند ویژگنیهنای
مکانی در روشهای مختلف برای تصویر ایندین پناین را
نشان میدهد.

 -4-4آنالیز زمان پردازش

] [ Downloaded from jgit.kntu.ac.ir on 2023-01-09

Spec+GLCM

Ground truth

طبقههه بنههدی ترههاویر ابرط اههی بهها اسههتااده ا تر هه
بهنام اصغری ب رامی و مهدی مختار اده

نسبت به روش  gmomاست.
 -5نتیجهگیری و پیشنهادات
در این مقاله روشی نوین بنرای تولیند ویژگنیهنای
مکانی بر مبنای برازش محلی رویه به منظور طبقهبندی
تصاویر ابرطیفی معرفی شده است .این ویژگیها شنامل
ضرایب رویه ،انحناها ،ضنرایب فنرمهنای اساسنی اول و
دوم ،دیننورژانس گرادیننان ،حجننم محصننور زیننر رویننه و
مساحت سنطح خاکسنتری تصنویر هسنتند .عنالوه بنر
ویژگی های انحنای سطح که در تحقیقات پیشین بنرای
آنالیز بافت تصاویر پیشنهاد شده است ،در مقالنه حاضنر
از خود ضرایب رویه برازش داده شده و ضرایب فرمهای
اساسی اول و دوم نینز بنه عننوان ویژگنیهنای مکنانی
استفاده شده اسنت .همچننین سنه ویژگنی دینورژانس
گرادیان ،حجم محصور در زینر روینه و مسناحت سنطح
خاکستری تصویر به عنوان ویژگیهای مکانی جدیند در
مقاله حاضر پیشنهاد شنده اسنت .در ننوآوری دیگنر در
مقاله حاضر کلیه این ویژگیها در ابعاد گوناگون پنجنره
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به تفاوتهای ماهیتی روشهای مذکور برمنیگنردد .بنه
عنوان نمونه ،روش فیلتنر  Lawبنه صنورت کانولوشننی
اجرا میشود که خود در مقایسه بنا روشنی نظینر روش
 LSFFsکه بنه صنورت پنجنره مبننا اجنرا منیشنود ،از
سرعت با تری برخوردار است .با توجه به جندول فنوق
میتوان گفنت کنه روش  LSFFSاز لحنا زمنانی %74
بهتر از روش  GLCMو تنها  %27کندتر از  gmomاست
که علت آن نیز حجنم محاسنبات بنا تر در هنر پنجنره

] [ DOR: 20.1001.1.20089635.1399.8.2.1.3

از باند اول تبدیل  MNFتولید شدند و عملکنرد آنهنا در
طبقه بندی تصاویر ابرطیفی هنم بنه تنهنایی و هنم در
ادغام با ویژگیهای طیفی بررسی شده است .از ویژگنی
های پیشنهادی این مقالنه در طبقنه بنندی دو تصنویر
ابرطیفی واقعی ،در مورد اول از یک منطقه کشاورزی با
حد تفکیک مکنانی متوسنط و دیگنری از ینک منطقنه
شهری با حد تفکیک با استفاده شده است .همچننین
عملکننرد ویژگننیهننای پیشنننهادی در افننزایش دقننت
طبقهبندی بنا پننج روش دیگنر اسنتخراج ویژگنیهنای
مکانی مقایسه شده است و نتایج نهایی نشنان از برتنری
روش پیشنهادی در عمدهی حالتهنای منورد آزمنایش
دارد .همچنین جندی تنرین رقینب روش پیشننهادی را
می تنوان پروفاینل هنای مورفولنوژی دانسنت کنه دقنت
طبقننهبننندی بننا روش پیشنننهادی (بننا فننر  %15داده
آموزشی) در تصویر اول  7درصد و در تصویر دوم حدود
 1درصد بیشتر از آن است.
در تحقیقات آتی منیتنوان عملکنرد ترکیبنی روش
پیشنهادی بنا دیگنر ویژگنیهنای مکنانی را بنه منظنور
رسیدن به دقنتهنای بنا تر مندنظر داشنت .همچننین
استفاده از مولفنههنای بیشنتر  MNFبنه منظنور تولیند
ویژگیهای  LSFFsبیشتر با هدف رسیدن به دقتهنای
با تر و ارائه روشی به منظور مندیریت ابعناد بردارهنای
ویژگی تولید شده نیازمند تحقیقات بیشتر است.
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Abstract

Hyperspectral sensors are important tools in monitoring the phenomena of the Earth due to the acquisition of a
large number of spectral bands. Hyperspectral image classification is one of the most important fields of
hyperspectral data processing, and so far there have been many attempts to increase its accuracy. Spatial
features are important due to their ability to increase classification accuracy. In the present paper, a new method
is proposed for the spatial features generation of hyperspectral images based on local surface fitting technique.
In this method, a surface is fitted to the gray level intensity of the image in the local window around each pixel,
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and the fitted coefficients, the coefficients of the first and second fundamental forms, curvatures, divergence of
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the gradient, the area of the gray level intensity of the image and the volume enclosed below the surface are
produced in the various window sizes as spatial features. Proposed spatial features stacked with spectral

features and form the spectral-spatial vector. this rich spatial-spectral vector is classified with K-nearest
neighbor and support vector machine classifiers. The experiments of this paper that are conducted on two real
hyperspectral images in agricultural and urban areas show the superiority of the proposed method. The final
results show that the overall accuracy of the proposed method in the best case is 7% higher than other
competitor methods.
Key words: Classification, Hyperspectral Images, Local Surface Fitting Features, Texture, Feature extraction.
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