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تهیه نقشه در سطح زیرپیکسل براساس مدل جذب مکانی -طیفی و روش نوین
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پیکسلهای مخلوط ،دقت کلی نقشه های پوششی تهیه شده از تصاویر سنجش از دور با قدرت تفکیک مکانی مختلف را تحت تاثیر قرار می-
دهند .یکی از الگوریتمهایی که در سالهای اخیر به منظور حل مشکل پیکسل های مخلوط ارائه شده است تکنیک تهیه نقشه در سطح
زیرپیکسل نرم-سپس-سخت موسوم به  (Soft-Then-Hard Super resolution mapping) STHSRMاست .در این تکنیک ابتدا با توجه به ضریب
بزرگنمایی ،هر یک از پیکسل های تصویر اولیه به تعدادی زیرپیکسل تقسیم ،و برای هر یک از آنها مقدار شاخصی تخمین زده میشود؛ سپس
با مقایسه این مقادیر ،برچسب زیرپیکسلها مشخص می گردد .مدل جذب مکانی با تخمین میزان جاذبه میان زیرپیکسلها و پیکسلهای
همسایه یکی از روشهای محاسبه مقدار شاخص زیرپیکسلها است .تکنیک برچسبگذاری در واحد کالس ( )Unit Of Classنیز از جمله
روشهای برچسبگذاری زیرپیکسل ها است ،که براساس ترتیب کالسی تعریف شده به مقایسه مقادیر شاخص زیرپیکسلها در هر یک از
کالسهای حاضر در سطح پیکسل مخلوط و برچسبگذاری آنها میپردازد .تحقیق حاضر ،با توسعه مدل جذب مکانی و تعریف مدل جذب
مکانی-طیفی و همچنین ارائه روش برچسبگذاری نوین مبتنی بر تکنیک  ،(Unit Of Class) UOCبه تعیین بهترین حالت ممکن آرایش مکانی
زیرپیکسلها پرداخته است .روش برچسبگذاری پیشنهادی با تعریف تابع هزینه و محاسبه هزینه متناظر با آرایش مکانی زیرپیکسلها در
حاالت مختلف ترتیب کالسی ،حالت بهینه جانمایی زیرپیکسلها را تعیین میکند .پیادهسازی این مدل بر روی دو تصویر  Worldview-3و
 ROSIS-03و مقایسه نتایج آن با روشهای پیشین تهیه نقشه در سطح زیرپیکسل نرم-سپس-سخت گویای بهبود دقت نقشه تهیه شده در
سطح زیرپیکسل با روش پیشنهادی به ویژه در عوارض خطی و مرز کالس ها است .مقدار بهبود شاخص کاپا اصالح شده الگوریتم پیشنهادی
نسبت به مدل جذب مکانی همراه با روش برچسبگذاری در واحد کالس تطبیقی ( )AUOCدر ضریب بزرگنمایی ،2بهترتیب برای تصاویر
مذکور  1/153و  1/132است.
کلید واژهها  :پیکسل مخلوط ،تهیه نقشه در سطح زیرپیکسل نرم-سپس-سخت ،مدل جذب مکانی-طیفی ،برچسبگذاری زیرپیکسلها.
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 -1مقدمه

ضریب بزرگنمایی به  S 2زیرپیکسل تقسیم میشود،
سپس برای هریک از زیرپیکسلها مقدار ویژگی
(شاخص) نرم بین (1و  )1از همه کالسها ،تخمین زده
میشود .و در نهایت مجموعهای از تصاویر طبقهبندی
شده نرم با قدرت تفکیک مکانی مدنظر و برای تمامی
کالسها ایجاد میشود .در مرحله بعد با توجه به مقادیر
شاخص زیرپیکسلها ،خروجی طبقهبندی نرم و قید
سهم کالسهای مختلف در هر پیکسل ،مقدار ویژگی
سخت (برچسب کالسی) به هر یک از زیرپیکسلها
اختصاص داده میشود .یکی از روشهای سریع و موثر
تخمین مقدار شاخص زیرپیکسلها در روشهای نرم-
سپس-سخت ،مدل جذب مکانی است که مفهوم
فیزیکی ساده و صریحی دارد .مدل جذب مکانی با
توجه به مقدار سهم پیکسلهای همسایه و فاصله
اقلیدسی میان مرکز زیرپیکسلها و مرکز پیکسلهای
همسایه در فضای مکان به محاسبه مقدار شاخص
زیرپیکسلها میپردازد .این روش بدون نیاز به دانش
اولیه 6راجع به ساختار مکانی منطقه مورد بررسی ،نقشه
زیرپیکسلی رضایت بخشی را فراهم میکند .این روش
وابسته به نقشههای فراوانی به دست آمده از طبقهبندی
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تصاویر سنجش از دور ،ترکیبی از پیکسلهای خالص و
مخلوط هستند .پیکسلهای مخلوط نتایج طبقهبندی را
تحت تاثیر قرار میدهند و بدون رفع مشکل آنها،
پتانسیل کامل سنجش از دور در استخراج اطالعات
پوششی زمین قابل بهرهبرداری نخواهد بود [ .]1روش-
های طبقهبندی کننده سخ ت 1قادر به مدلسازی
پیکسلهای مخلوط 2و استخراج اطالعات در سطح
زیرپیکسل نیستند .با توسعه روشهای تجزیه اختالط
طیفی 3و طبقهبندی کنندههای نرم ،2امکان برآورد
سهم کالسها در سطح زیر پیکسل فراهم آمده است.
اما نحوه آرایش مکانی زیر پیکسلها همچنان نامعلوم
میماند .در سالهای اخیر روشهای تهیه نقشه در
سطح زیرپیکسل )SRM( 5براساس نتایج طبقهبندی نرم
ارائه شده است .تکنیکهای تهیه نقشه در سطح زیر
پیکسل با کاهش عدم قطعیت مکانی در خروجی روش
های طبقهبندی نرم آن را به یک نقشه طبقهبندی
سخت با قدرت تفکیک مکانی بهتر از تصویر اصلی
تبدیل مینمایند [ .]2در واقع این روشها ،پیکسلهای
مخلوط را به صورت ماتریسی از زیرپیکسلها در نظر
میگیرند که موقعیت زیرپیکسلها براساس مفهوم
وابستگی مکانی تعیین میشود [.]3
وابستگی مکانی بر قانون اول جغرافیا استوار است که
طبق آن عوارض و پدیدههای نزدیک به هم شباهت
بیشتری به یکدیگر دارند [ .]2بر این اساس هر پیکسل
با در نظر گرفتن ضریب بزرگنمایی به تعداد مشخصی
زیرپیکسل تقسیم میشود و هر یک از آنها به یک
کالس اختصاص داده میشوند .در فرایند اختصاص
برچسب به زیرپیکسلها از سهم کالسهای مختلف
حاضر در سطح پیکسل به منظور برآورد تعداد
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زیرپیکسلهای مربوط به هر کالس و از مفهوم وابستگی
مکانی جهت تعیین آرایش مکانی زیرپیکسلها استفاده
میشود .بسیاری از روشهای تهیه نقشه در سطح
زیرپیکسل مانند مدل جذب مکانی [ ،]2شبکه عصبی
پیش رونده [ ،]5شبکه عصبی هاپفیلد [ ،]6روشهای
درون یابی مختلف مانند کریجینگ [ ]7و شاخص
کوکریجینگ [ ]۰الگوریتمهای تهیه نقشه در سطح زیر
پیکسل نرم-سپس-سخت نامیده میشوند .تهیه نقشه
در سطح زیرپیکسل به روش نرم-سپس-سخت طی دو
مرحله ،یک :محاسبه مقدار شاخص زیرپیکسلها دو:
برچسبگذاری زیرپیکسلها انجام میشود [ .]1در
مرحله اول هر یک از پیکسلهای تصویر اصلی براساس

تهیه نقشه در سطح زیرپیکسل براساس مدل جذب ...
مهناز دستجانی و همکاران

مران𝛪  5برای تعیین بهترین ترتیب کالسی استفاده
کردند [ .]1شاخص مران 𝛪 بیانگر وابستگی مکانی
کالسها است که با استفاده از نقشههای فراوانی حاصل
از طبقهبندی نرم محاسبه میشود .با مقایسه شاخص
کالسها ،کالسهایی با مقدار شاخص بیشتر ،در الویت
قرار میگیرند .در این روش ترتیب کالسها جهت
برچسبگذاری زیرپیکسلها برای تمامی پیکسلهای
تصویر یکسان است ،در حالی که ساختار مکانی پوشش
زمین در نواحی مختلف متفاوت بوده و وابستگی مکانی
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نرم و فاصله مکانی زیرپیکسل/پیکسل است و اطالعات
طیفی تصاویر در آن نادیده گرفته میشود .از اینرو
تهیه نقشه در سطح زیرپیکسل به روش مدل جذب
مکانی نویزی و دقت آن محدود است [ .]11جهت
بهبود نقشه زیرپیکسلی حاصل از مدل جذب مکانی،
وان گ 1و همکاران ( ،)2111مدل جذب مکانی
زیرپیکسل/زیرپیکسل را پیشنهاد کردند [ .]11این
روش برای محاسبه مقدار وابستگی مکانی زیرپیکسل-
های پیکسل مخلوط ،توزیع مکانی زیرپیکسلها در
پیکسلهای همسایه را در نظر میگیرد [ .]11از آنجایی
که تهیه نقشه در سطح زیرپیکسل براساس تئوری
وابستگی مکانی با فرض بیشینه سازی وابستگی مکانی
داخل و بین پیکسلها انجام میگیرد و همچنین جذب
مکانی به عنوان ابزاری برای بیان وابستگی مکانی به کار
میرود؛ وانگ و همکاران ( ،)2112مدل جدیدی برای
بیان وابستگی مکانی زیرپیکسل/زیرپیکسل با ترکیب
خطی جذب مکانی داخل و بین زیرپیکسلها ارائه
کردند ،حل این مدل به کمک الگوریتم ژنتیک صورت
میگیرد که روشی زمانبر است .اما همچنان در هیچ
یک از روشهای پیشین اطالعات طیفی مورد توجه قرار
نگرفته است [ .]11از سوی دیگر ،نحوه برچسبگذاری
زیرپیکسلها مسئله مهمی است که مستقیما بر نتایج
الگوریتمهای تهیه نقشه در سطح زیر پیکسل
نرم_سپس_سخت تاثیرگذار است [ .]12یکی از روش-
های ارائه شده در برچسبگذاری زیرپیکسلها تکنیک
در واحد کالس است .این روش پس از تعیین ترتیب
کالسها ،2به مقایسه مقدار شاخص زیرپیکسلها در هر
یک از کالسهای حاضر در سطح پیکسل میپردازد ،در
نهایت زیرپیکسلی با بیشترین مقدار شاخص ،برچسب
کالس مورد بررسی را میگیرد [ .]12از دیگر روشهای
تعیین برچسب زیرپیکسلها ،در واحد زیرپیکسل
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 (UOS)3و بیشترین مقدار شاخص  (HAVF)2است .در
روش  ،UOSپس از تعیین ترتیب زیرپیکسلها جهت
برچسبگذاری ،بیشترین مقدار شاخص کالسی،
برچسب زیرپیکسل مورد بررسی را مشخص میکند.
شکل ( )1اختالف دو روش برچسبگذاری  UOSو
 UOCدر تعیین برچسب زیرپیکسلها با روشهای
تهیه نقشه در سطح زیرپیکسل نرم-سپس-سخت را
نشان میدهد .برخالف دو روش قبل ،در تکنیک
 ،HAVFترتیب کالس و زیرپیکسل مشخص نمیشود؛ و
با مقایسه تمامی شاخصهای کالسی همه زیرپیکسلها،
بیشترین مقدار شاخص کالسی ،برچسب زیرپیکسل
متناظر را تعیین میکند .نقشه خروجی حاصل از به
کارگیری تکنیک  UOCدر تعیین برچسب زیرپیکسلها
نسبت به روشهای  UOSو  HAVFاز دقت کلی
باالتری برخوردار است []12؛ اما ترتیبهای کالسی
مختلف در آن ،نتایج تهیه نقشه در سطح زیرپیکسل
متفاوتی را فراهم میکند [.]1
در روش  :K( K! ،UOCتعداد کالسها) حالت مختلف
برای ترتیب کالسها میتوان در نظر گرفت .ترتیبهای
مختلف ،آرایش مکانی متفاوتی از زیرپیکسلها را به
همراه دارد [ .]1وانگ و همکاران ( ،)2112از شاخص
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نیست [.]12

کالسها نیز معموال در تمامی نواحی تصویر یکسان
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مران𝛪 محلی و کلی انتخاب ،و براساس آنها برچسب-
گذاری انجام میشد و آرایش مکانی زیرپیکسلها
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وانگ و همکاران ( ،)2112روش  UOCتطبیقی
( )AUOC1را برای حل این مشکل ارائه کردند که
ترتیب کالسی در هر یک از پیکسلهای تصویر و
براساس ساختار محلی تعیین میشود AUOC .برای
ضریب مقیاسهای کوچک به دقت باالتری نسبت به
روش  UOCمیرسد و از این رو برای تهیه نقشه در
سطح زیرپیکسل با ضریب مقیاس کوچک مناسب است
[ .]12در روشهای مبتنی بر  UOCمذکور ،آرایش
مکانی زیرپیکسلها حاصل از بهکارگیری ترتیبهای
کالسی مختلف نادیده گرفته میشود .از این رو ارائه
روشی که بهترین جانمایی حاصل از ترتیبهای مختلف
را برگزیند حائز اهمیت است.
اعمال روشهای مختلف تهیه نقشه در سطح زیرپیکسل
بر روی تصاویر سنجش از دور واقعی منجر به خطای
فلفل و نمک در نتایج میشود [ .]13بیشینهسازی
وابستگی مکانی در پیکسلهای مخلوط ناشی از عوارض
خطی کوچکتر از ابعاد پیکسل نیز از جمله عوامل بروز
خطای فلفل و نمک است .همچنین ،فرض وابستگی
مکانی پیکسلها در لبه عوارض و مرز کالسها ،لبههای
ناهموار 2و ناپیوسته در نقشه زیرپیکسلی نهایی ایجاد
میکند .در شکل ( )2ناپیوستگی حاصل از فرض
وابستگی مکانی در تهیه نقشه در سطح زیرپیکسل از
لبهها (الف) و عوارض خطی زیرپیکسلی (ب) مشهود
است .با توجه به اینکه روشهای تهیه نقشه در سطح
1

زیرپیکسل نرم-سپس-سخت تا حد زیادی وابسته به
نقشههای فراوانی حاصل از طبقهبندی نرم هستند و
اطالعات طیفی تصویر در آنها نادیده گرفته میشود
[]15؛ و عدم توجه به اطالعات طیفی تصاویر منجر به
بروز خطای فلفل و نمک و لبههای ناهموار و ناپیوسته
در نقشههای تهیه شده در سطح زیرپیکسل میشود؛ از
این رو ارائه روشی که عالوه بر بیشینه سازی وابستگی
مکانی ،اطالعات طیفی تصاویر را نیز در نظر گیرد بسیار
حائز اهمیت است.
پژوهش حاضر ،روش جدیدی به منظور تهیه نقشه در
سطح زیرپیکسل ،براساس مدل جذب مکانی-طیفی و
روش نوین برچسبگذاری مبتنی بر  UOCارائه میکند.
نظر به اینکه دسترسی به دادههایی با قدرت تفکیک
مکانی باال همواره امکانپذیر نیست ،در روش
پیشنهادی ابتدا با استفاده از روش درونیابی
کریجینگ ،تصویر بزرگنمایی شده با ضریب بزرگنمایی
برابر با روش تهیه نقشه در سطح زیرپیکسل ایجاد می-
شود .سپس با محاسبه فاصله زیرپیکسل/پیکسلها در
فضای طیف و مکان و با توجه به مقدار سهم کالسهای
مختلف در پیکسلهای همسایه واقع در پنجره
همسایگی ،مقدار شاخص زیرپیکسلها براساس مدلی
که ترکیب خطی از دو ترم مکانی و طیفی است معین
میشود .پیشتر توضیح داده شد که در روشهای
برچسبگذاری در واحد کالس پیشین ،بهترین ترتیب
کالسی در سطح پیکسل و تصویر با استفاده از شاخص
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شکل  :1اختالف تکنیکهای برچسبگذاری  UOCو ]9[ UOS

تهیه نقشه در سطح زیرپیکسل براساس مدل جذب ...
مهناز دستجانی و همکاران

مکانی و طیفی و محاسبه هزینه هر یک از چیدمانهای
متناظر با ترتیبهای مختلف ،بهترین جانمایی
زیرپیکسلها که متناظر با کمترین مقدار هزینه است را
انتخاب میکند.

حاصل از بهکارگیری ترتیبهای کالسی مختلف در آنها
نادیده گرفته میشد .روش برچسبگذاری پیشنهادی
با انتخاب تصادفی چندین حالت از حاالت ممکن
ترتیبهای کالسی و تعریف تابع هزینهای مرکب از ترم

(الف)

شکل : ۲نتایج فرض وابستگی مکانی در تکنیک تهیه نقشه در سطح زیرپیکسل بر مرز کالسها []11

سایر بخشهای مقاله بدین صورت سازماندهی شدهاند:
در بخش دوم ،روش پیشنهادی تشریح شدهاست .بخش
سوم پس از معرفی مناطق مورد مطالعه به پیادهسازی و
ارزیابی نتایج پرداخته است .در بخش چهارم ،جمع-
بندی تحقیق و ارائه پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی
آمده است.

در روشهای درونیابی ،مقادیر سهم به دست آمده از
طبقهبندی نرم تصویر اولیه در مراکز پیکسلها فرض
میشود .سپس با درونیابی این مقادیر در هر یک از
کالسها ،نقشه شاخص با قدرت تفکیک مکانی بهتر
حاصل میشود .برای هر یک از زیرپیکسلها مقدار

 -۲مواد و روشها

شاخ ص ( pi ) i  1, 2.......MS 2 ; k  1, 2,.....K

الف) روشهای درونیابی



محاسبه میشود .در این مقاله روش درونیابی
کریجینگ ،که از جمله روشهای درونیابی مشهور و
با نتایج رضایتبخش در حوزه تهیه نقشه در سطح
زیرپیکسل با روشهای درونیابی است ،به کار برده شد.

 -1-۲تخمین شاخص کالسی زیرپیکسلها

ب) مدل جذب مکانی زیرپیکسل/پیکسل
فرض کنید  Sمقدار ضریب بزرگنمایی (هر پیکسل به
 S 2زیرپیکسل تقسیم میشود) t  1, 2.......M ) Pt ،و
 Mتعداد پیکسلهای تصویر اولیه است) پیکسلهای
تصویر اولیه و  (i  1, 2.......MS 2 ) piزیرپیکسلهای
تصویر مدنظر باشد Z k ( pi ) .نیز به مقدار شاخص
زیرپیکسل  iبرای کالس kام اشاره میکند
 Kتعداد کالسها است).
(  k  1, 2.....Kو
)  d spa (Pn , piفاصله اقلیدسی مرکز هندسی پیکسل
 Pnو زیرپیکسل  piدر فضای مکان و )  Fk (Pnمقدار
سهم کالس kام در پیکسل همسایه nام  Pnاست.

1

01
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همانطور که در قسمت قبل ذکر شد تهیه نقشه در
سطح زیرپیکسل به روش نرم-سپس-سخت شامل دو
مرحله ،تخمین شاخص برای هر یک از زیرپیکسلها و
برچسبگذاری آنها است .جهت محاسبه مقادیر شاخص
زیرپیکسلها در گام اول میتوان از درونیابی
کریجینگ ،مدل جذب مکانی زیرپیکسل/پیکس ل1
مکانی-طیفی
جذب
مدل
و
)(SPSAM
زیرپیکسل/پیکسل که روشهایی با سرعت باال محسوب
میشوند استفاده کرد.
subpixel/pixel spatial attraction model

Z

] [ DOR: 20.1001.1.20089635.1401.10.1.1.5

در این بخش جزئیات و روابط استفاده شده در پژوهش
حاضر به منظور تخمین شاخص کالسی زیرپیکسلها و
تکنیک برچسب گذاری پیشنهادی جهت تهیه نقشه در
سطح زیرپیکسل تشریح شده است.

k
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(ب)
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سال دهم  شماره اول  بهار 1401

روش جذب مکانی زیرپیکسل/پیکسل ،وابستگی مکانی
میان زیرپیکسلها و پیکسلهای همسایه را از طریق
محاسبه میزان جاذبه بین آنها تعیین میکند .هر
زیرپیکس ل  piتوسط پیکسلهای همسایه
 N( P1 , P2 ,......PNتعداد پیکسلهای همسایه) جذب
spa
میشود .مقدار شاخص مکانی ) ( pi
k

Z

ها برای هر یک از کالسها از طریق رابطه ( )1محاسبه
میشود [.]2
رابطه()1

) Fk (Pn
1 N
spa
( pi ) 

k
) N n  1 d spa ( pi , Pn

Z

زیرپیکسل -
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شکل( )3نحوه تعریف سیستم مختصات و فاصله
اقلیدسی مرکز زیرپیکسلهای داخل پیکسل مخلوط از
مرکز پیکسلهای همسایه در مدل جذب مکانی را
نشان میدهد.

شکل  : ۳نمایش سیستم مختصات و فاصله اقلیدسی در مدل جذب مکانی زیرپیکسل/پیکسل []11
مینکوفسکی1

ج) مدل جذب مکانی-طیفی پیشنهادی

حضور کالسهای مختلف در پیکسلهای همسایه مقدار
جاذبه طیفی زیرپیکسلها محاسبه میشود .با فرض
اینکه  yتصویر اولیه و  xتصویر بزرگنمایی شده باشد،
فاصله

 d speو مقدار شاخص طیفی ) Z kspe ( pi

زیرپیکسلها برای هر یک از کالسها از طریق روابط
( )2و ( )3محاسبه میشود:
q

رابطه()2

)  y (Pj )) r )1 r

j

 (x ( p

( d spe 

j 1

Minkowski's distance

00

1
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از آنجایی که مدل جذب مکانی تنها براساس اطالعات
مکانی به تخمین مقدار شاخص زیرپیکسلها میپردازد،
پژوهش حاضر مدل جذب مکانی -طیفی را جهت
استفاده از اطالعات طیفی تصاویر و بهبود مدلهای
پیشین ارائه میکند .برای این منظور ،نخست با کمک
روش درونیابی کریجینگ با مدل واریوگرام گوسین،
تصویر بزرگنمایی شده ایجاد میشود .ضریب بزرگنمایی
در الگوریتم تهیه تصویر در سطح زیرپیکسل با ضریب
بزرگنمایی در روش تهیه نقشه در سطح زیرپیکسل
یکسان است .نخست ،مقادیر درجات خاکستری هر یک
از پیکسلها در  qباند طیفی تصویر اولیه در مراکز
پیکسلها فرض میشود .سپس با درونیابی این مقادیر
در هر یک از باندها ،تصویر با قدرت تفکیک مکانی بهتر

] [ DOR: 20.1001.1.20089635.1401.10.1.1.5

حاصل میشود .سپس با توجه به فاصله
مرکز هر یک از زیرپیکسلهای پیکسل مخلوط از مرکز
پیکسلهای همسایه در فضای طیف (  ) d speو سهم

تهیه نقشه در سطح زیرپیکسل براساس مدل جذب ...
مهناز دستجانی و همکاران

رابطه()3
)

 -۲-۲برچسبگذاری زیرپیکسلها به روش UOC

) d spe (Pn , pi
a

N

((Pn ) exp

F

k

n 1

1
N

مرحله دوم تهیه نقشه در سطح زیرپیکسل به روش
نرم-سپس-سخت برچسبگذاری زیرپیکسلها است .در
این گام به روش  UOCبا مقایسه مقدار شاخص
زیرپیکسلها در کالس  ،kزیرپیکسلی با بیشترین مقدار
شاخص برچسب این کالس را میگیرد .ترتیب کالسها

Z kspe ( p i ) 

ترم مکانی نیز با محاسبه فاصله اقلیدسی مرکز هر یک
از زیرپیکسلهای پیکسل مخلوط از مرکز پیکسلهای
همسایه در فضای مکان (  ) d spaو سهم حضور کالس-

)

) d spa (Pn , pi
b

N

((Pn ) exp

F

k

n 1

1
N

Z kspa ( pi ) 

در روابط ( )3و ( a ،)2و  bپارامترهای غیرخطی تابع
نمایی هستند.
به منظور محاسبه مقدار شاخص زیرپیکسلها ،ابتدا هر
یک از مقادیر جاذبه مکانی و طیفی طبق رابطه ()5
نرمال میشوند.
رابطه()5

Z k  Z kmin
Z kmax  Z kmin

رابطه()7

 -۳-۲برچسبگذاری زیرپیکسلها در روند
مبتنی بر  UOCپیشنهادی

رابطه(Z K ( pi )  (1  ) Z kspa ( pi )   Z kspe ( pi ) )6

با محاسبه مقدار جاذبه مکانی -طیفی زیرپیکسلها،
نقشه شاخص با قدرت تفکیک مکانی بهتر 1حاصل می-
شود که ورودی مرحله بعد الگوریتم تهیه نقشه در
سطح زیرپیکسل به روش نرم-سپس-سخت است.

1

02
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در رابطه( Z kmin ،)5کمترین و  Z kmaxبیشترین مقدار
جاذبه را بیان میکنند .پس از نرمال کردن مقادیر
جاذبه هر یک از زیرپیکسلها ،مقدار شاخص مکانی-
طیفی آنها براساس ترکیب خطی از دو ترم ،به صورت
زیر تعریف میشود .پارامتر  ωسهم هر یک از ترمها از
مدل جذب مکانی -طیفی است که مقداری بین صفر و
یک را میپذیرد (.)≤ ω < 11

] [ DOI: 10.52547/jgit.10.1.17

در روند جستجوی  K! ،UOCحالت مختلف برای
ترتیب کالسها میتوان در نظر گرفت که هر یک
نتیجه متفاوتی را به همراه دارد .در این پژوهش ،برای
تعیین آرایش مکانی بهینه زیرپیکسلها و بهرهگیری از
اطالعات طیفی تصویر در مرحله برچسبگذاری ،تابع
هزینهای به صورت ترکیب خطی از دو ترم مکانی و
طیفی تعریف شد .روند برچسبگذاری پیشنهادی بدین
صورت است که نخست  Tترتیب کالسی مختلف از
میان ! Kترتیب ممکن به صورت تصادفی انتخاب می-
شوند ،سپس آرایش مکانی زیرپیکسلها داخل پیکسل-
های مخلوط ،با مقایسه مقدار شاخص آنها طبق هر
یک از ترتیبها تعیین میشود .در نهایت با محاسبه
مقدار هزینه هر یک از  Tجانمایی به دست آمده از
طریق رابطه ( ،)12چیدمانی با کمترین مقدار هزینه،
آرایش مکانی بهینه زیرپیکسلها را نشان میدهد.
فرض کنید  yتصویر چندطیفی با قدرت تفکیک مکانی
 Rبوده که شامل  qباند طیفی است (قدرت تفکیک
مکانی پایین) B .ماتریس پیکسلها با سایز M  N
است که موقعیت هر پیکسل در آن با  biنمایش داده
میشود .تصویر چندطیفی  xبر روی مجموعه پیکسل-

Zk 

Fine-resolution indicator map

E k (Pt )  Fk (Pt )  S 2
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های مختلف در پیکسلهای همسایه طبق رابطه ()2
محاسبه میشود:
رابطه()2

به کمک شاخص مران Ιمحلی و کلی تعیین میشود.
تعداد زیرپیکسلهایی که میتوانند برچسب کالس k
داشته باشند نیز براساس خروجی طبقهبندی نرم به
دست میآید E k (Pt ) .بیانگر تعداد زیرپیکسلها با
برچسب کالس  kاست.

نشریه علمی  -مهندسی فناوری اطالعات مکانی

سال دهم  شماره اول  بهار 1401

های  Aبا اعضای

j i

در رابطه (  i ،)11سهم کالس  در پیکسل  biاست.
ترم طیفی به صورت رابطه ( )12بیان میشود:
رابطه()12

 ( j  1,....S 2 ) aو قدرت تفکیک

1

(bi )  i )  ln  i 
2


رابطه()۰

)

j i

s

 x (a
j 1

هر پیکسل

j i

1

y (bi ) 

s2

و )  N (a j iهمسایگی متقارن از  aاست .ترم مکانی

)) ), c( al

j i

w (al ). (c ( a
)

در رابطه ( ،)1اگر کالس

رابطه()12

 
j i

ˆ  arg min U priori  (1   )U likelihood 

U priori 

i , j l N (a
j i

 -1-۲پیاده سازی

 aو  alدر پنجره

پیاده سازی روش پیشنهادی شامل مراحل زیر است:
 -1تهیه تصویر بزرگنمایی شده به کمک روش درون-
یابی کریجینگ
 -2انتخاب پیکسل  Ptاز تصویر اولیه

است w (al ) .مقدار وزن است که براساس فاصله
اقلیدسی زیرپیکسلها در پنجره همسایگی محاسبه
میشود [.]16
با فرض اینکه پیکسلهای  biمشاهده شده در تصویر
yدارای توزیع نرمال باشند ،همچنین کالسها نیز دارای
توزیع نرمال و با میانگین  iو کوریانس   iمشخص
شوند ،مقادیر میانگین و کوریانس پیکسلها از روابط
( )11و ( )11حاصل میشوند:
K:

 



رابطه()11

i

i 

1

K:

 
i

S 2  1

i  1

04
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 -3تقسیم پیکسل اولیه به  S 2زیرپیکسل
 -2محاسبه مقدار شاخ ص )  Z k ( piزیرپیکسلها
برای هر یک از کالسها با استفاده از مدل جذب
مکانی-طیفی زیرپیکسل/پیکسل
 -5انتخاب  Tترتیب کالسی مختلف
 -6برچسبگذاری زیرپیکسلها براساس هر یک از
ترتیبهای کالسی
 -7محاسبه مقدار هزینه هر یک از آرایشهای مکانی
متناظر با ترتیبهای کالسی مختلف
 -۰یافتن کمترین مقدار تابع هزینه و چیدمان
متناظر با آن

] [ DOR: 20.1001.1.20089635.1401.10.1.1.5

همسایگی تعریف شده یکسان باشد ،مقدار
))   (c (a j i ),c (alصفر و در غیر این صورت برابر 1

رابطه()11

i,j

در انتها آرایش مکانی بهینه زیرپیکسلها ،متناظر با
کمینه تابع ( )13است:

 aمرکز پنجره مربعی به سایز  Wبوده

طبق رابطه ( )1بیان میشود:
رابطه()1

i

i

در نهایت تابع هزینهای با ترکیب خطی دو ترم مکانی و
طیفی مذکور طبق رابطه ( )13تعریف میشود .پارامتر
 λسهم ترم مکانی و طیفی از تابع هزینه را بیان میکند
که مقداری بین صفر و یک را میپذیرد (.)≤ λ < 11
مقدار این پارامتر میزان تاثیر ترمها را بیان میکند
[.]16
U global  U priori  (1   )U likelihood
رابطه()13

تصاویر  yو  xبه صورت رابطه( )۰است:
2

1
i (y

1

  2 ( y (b )   )

U Likelihood 
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مکانی بهتر  rکه شامل  qباند طیفی است وجود دارد.
ماتریس  Aهمان سطحی از زمین که ماتریس  Bمی
پوشاند را در بر میگیرد .پارامتر ورودی دیگر ضریب
بزرگنمایی است که از تقسیم  Rبه  rحاصل شده و عدد
صحیح در نظر گرفته میشود C .نقشه مد نظر ما با
قدرت تفکیک مکانی بهتر است .بدین ترتیب برای هر
پیکسل از تصویر  xیک کالس واحد  αتعیین میشود
ک ه ) . . . c ( j iو    1 , 2 K, . .است .رابطه

تهیه نقشه در سطح زیرپیکسل براساس مدل جذب ...
مهناز دستجانی و همکاران

شکل ( ،)2فلوچارت روش پیشنهادی را نشان میدهد.

 -1اعمال روند فوق بر روی تمامی پیکسلهای تصویر
اولیه و تعیین کالس زیرپیکسلها
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 -۳نتایج و بحث
به منظور ارزیابی دقت کلی روش پیشنهادی ،ورودی
الگوریتم بدون خطا در نظر گرفته میشود تا امکان
ارزیابی دقت آن صرفا در بهینه سازی آرایش مکانی
زیرپیکسلها فراهم شود .بدین منظور نخست تصویر
مورد نظر با یک روش طبقهبندی سخت (ماشین بردار
پشتیبان) ،طبقهبندی شده و با در نظر گرفتن پنجرهای
متناسب با ضریب بزرگ نمایی )  ) S  Sو شمارش
تعداد پیکسلهای مربوط به هر کالس ،نقشههای

02
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فراوانی با قدرت تفکیک مکانی پایینتر شبیه سازی
شده است .به این ترتیب سهم کالسها در پیکسل وارد
الگوریتم تهیه نقشه در سطح زیرپیکسل شده و با اعمال
ضریب بزرگنمایی ،نقشه در سطح زیرپیکسل تولید می-
شود .در نهایت با تشکیل ماتریس ابهام و مرجع قرار
دادن نقشه طبقهبندی سخت ،دقت کلی ،شاخص کاپا،
دقت کلی اصالح شده و شاخص کاپا اصالح شده نقشه
زیرپیکسلی محاسبه میگردد .با توجه به اینکه نقشه-
های فراوانی از روی تصویر واقعی شبیهسازی شدهاند،
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شکل :1فلوچارت روش پیشنهادی

نشریه علمی  -مهندسی فناوری اطالعات مکانی

سال دهم  شماره اول  بهار 1401

تمام ویژگیها از لحاظ تنوع و توزیع کالسها در سطح
تصویر به طور واقعی در نظر گرفته شده است.
 -1-۳داده
در این پژوهش از دو سری داده استفاده شده است.
داده نخست مربوط به سنجنده  Worldview-3و سری
داده دوم مربوط به سنجنده  ROSIS-03است که به-
ترتیب از منطقه شهری در شیراز و منطقه پاویا واقع در
کشور ایتالیا اخذ شده است .تصویر اول با ابعاد  311در

نقشه طبقهبندی سخت

تصویر سنجش از دور

ROSIS-03

شکل  :5تصاویر سنجش از دور مورد استفاده و نقشه طبقهبندی سخت آنها به عنوان مرجع در ارزیابی خروجی روش پیشنهادی

 -۲-۳ارزیابی
برای ارزیابی مدل جذب مکانی-طیفی و روش برچسب-
گذاری مبتنی بر  ،UOCسه الگوریتم درونیاب
کریجینگ ،مدل جذب مکانی زیرپیکسل/پیکسل و مدل
جذب مکانی-طیفی زیرپیکسل/پیکسل جهت تعیین
مقدار شاخص زیرپیکسلها و پنج تکنیک برچسب-
گذاری  AUOC ،UOC ،HAVF ،UOSو روش برچسب-

02

] [ DOI: 10.52547/jgit.10.1.17

گذاری پیشنهادی با ضرایب بزرگنمایی مختلف بر روی
دو تصویر سنجش ازدور اعمال شده است .نتایج اعمال
الگوریتمهای مذکور بر روی تصاویر ،از دو منظر کیفی و
کمی که روشهای رایج در بحث ارزیابی نتایج تهیه
نقشه در سطح زیرپیکسل هستند ،مورد بررسی قرار
گرفت [ .]13با توجه به اینکه نقشههای فراوانی شبیه-
سازی شده عاری از هرگونه خطا هستند ،ارزیابی روش-
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آب
درخت
چمن
آجر
خاک
آسفالت
قیر
کاشی
سایه

Worldview-3

خاک
راه
درخت
ساختمان
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 311پیکسل ،دارای  3باند طیفی و  2کالس،
ساختمان ،راه ،درخت و خاک و با قدرت تفکیک مکانی
 1/22متر است .تصویر دوم نیز با ابعاد  211در 211
پیکسل ،دارای  5باند طیفی و  1کالس کاربری آب،
درخت ،چمن ،آجر ،خاک ،آسفالت ،قیر ،کاشی و سایه و
با قدرت تفکیک مکانی  1/3متر است .شکل( ،)5تصاویر
مورد استفاده و نقشه طبقهبندی سخت آنها را نشان
میدهد.

تهیه نقشه در سطح زیرپیکسل براساس مدل جذب ...
مهناز دستجانی و همکاران

های تهیه نقشه در سطح زیرپیکسل تنها براساس
پیکسلهای مخلوط انجام میگیرد [ ]12تا از اثر
پیکسلهای خالص در آنها اجتناب شود [.]17
ارزیابی :1اعمال روشهای تهیه نقشه در سطح
زیرپیکسل بر روی تصویر Worldview-3

02
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شاخص مران𝛪 تعیین شده است .به منظور برچسب-
گذاری با روش پیشنهادی نیز بایستی چندین ترتیب
مختلف از ترتیب کالسها به صورت تصادفی انتخاب
شود که برای این تصویر سه ترتیب کالسی ،2-3-1-2
 2-2-1-3و  1-2-3-2انتخاب شد .به عنوان نمونه
نتایج تهیه نقشه در سطح زیرپیکسل با ضریب
بزرگنمایی  3در شکل ( )6نمایش داده شده است.
ارزیابی کیفی :شکل ( )6نتایج اعمال سه الگوریتم
محاسبه مقدار شاخص زیرپیکسلها و پنج تکنیک
برچسبگذاری را نشان میدهد .نقشههای حاصل از
برچسبگذاری به روش  UOSشامل خطای فلفل و
نمک فراوان و مرزهای کالسی ناپیوسته هستند .سایر
روشهای برچسبگذاری در مقایسه با روش UOS
خطای فلفل و نمک کمتری داشته و نتایج بهتری را
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در این ارزیابی ،دو ضریب بزرگنمایی  3و  6برای تهیه
نقشه در سطح زیرپیکسل با روشهای مختلف تعیین
مقدار شاخص زیرپیکسلها (روش درونیاب کریجینگ
[ ،]7مدل جذب مکانی زیرپیکسل/پیکسل [ ]2و مدل
جذب مکانی-طیفی زیرپیکسل/پیکسل) و تکنیکهای
برچسبگذاری (،]1[ UOC ،]2[ HAVF ،]1۰[ UOS
 ]12[ AUOCو روش برچسبگذاری پیشنهادی) در
نظر گرفته شد .مقدار پارامتر  rدر محاسبه فاصله
مینکوفسکی  2در نظر گرفته شده است .مقدار پارامتر
وزن در مدل جذب مکانی-طیفی برای ضرایب
بزرگنمایی  3و  1/1 ، 6است که نحوه تعیین آن در
قسمت  2-3آمده است .ترتیب زیرپیکسلها جهت
برچسبگذاری در روش  1,2,...S2 ،UOSبوده که به
صورت تصادفی انتخاب شده است .همچنین ترتیب
کالسها برای برچسبگذاری در روش -2-2-3 ،UOC
 1برای  S=3و  3-2-1-2برای  S=6است که به کمک
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فراهم میکنند؛ اما همچنان روشهای مبتنی بر واحد
کالس ( AUOC ،UOCو روش پیشنهادی) عملکرد
بهتری نسبت به روشهای  HAVFو  UOSداشته و
وابستگی مکانی میان هر یک از کالسها در این روشها
بیشتر است .در روش پیشنهادی برچسبگذاری به
دلیل توجه به اطالعات طیفی تصاویر و مقایسه آرایش
مکانی حاصل از چندین ترتیب کالسی مختلف ،خطای
فلفل و نمک به ویژه در لبهها و محل برخورد کالس-
های مختلف کمتر بوده و مرز بین کالسها نرمتر است؛
از این رو روش پیشنهادی نتایج رضایتبخشتری را
ایجاد میکند.
کارایی روشهای مختلف برچسبگذاری بر روی نقشه-
های شاخص حاصل از روش درونیابی کریجینگ
پایینتر از مدل جذب مکانی و جذب مکانی-طیفی
است ،که این امر ناشی از خطای ذاتی الگوریتم درون-
یابی کریجینگ است [ .]1روشهای درونیابی جهت
تهیه نقشه در سطح زیرپیکسل از عوارض خطی به
درستی عمل نکرده و منجر به ایجاد مرزهای کالسی
ناپیوسته میشوند .این موضوع به این دلیل است که
الگوی مکانی عوارض خطی با استفاده از اصول وابستگی
مکانی به کار برده شده در الگوریتمهای درونیابی به
خوبی نمیتوانند مدل شوند [ .]11عدم پیوستگی در
مرز بین کالسهای مختلف ،لبههای ناهموار و خطای
فلفل و نمک فراوان در خروجی این مدل ،در شکل ()6
قابل مالحظه است.
اگرچه فرض وابستگی مکانی به منظور تعیین توزیع و
موقعیت زیرپیکسلها در پیکسلهای مخلوط ناشی از
عوارض بزرگتر از ابعاد پیکسل ،راه حل موثر و کارآمدی
است؛ اما در اختالطهای ناشی از عوارض خطی و
عوارض زیرپیکسلی ،نتیجه خوبی فراهم نمیکند.
مرزهای کالسی ناپیوسته ،وجود مصنوعات نامنظم
اطراف لبهها و پیکسلهای ایزوله در نتایج اعمال مدل
جذب مکانی بر روی تصویر  Worldview-3در شکل ()6
قابل مشاهده است.

نشریه علمی  -مهندسی فناوری اطالعات مکانی

سال دهم  شماره اول  بهار 1401

مدل جذب مکانی-طیفی

مدل جذب مکانی

کریجینگ

HAVF
UOS
UOC
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AUOC

روش برچسبگذاری پیشنهادی
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شکل  : 6نتایج تهیه نقشه در سطح زیرپیکسل با ضریب بزرگنمایی  ۳برای تصویر Worldview-3

تهیه نقشه در سطح زیرپیکسل براساس مدل جذب ...
مهناز دستجانی و همکاران

زیرپیکسلها و پیکسلهای همسایه دلیل این امر است.
جدول( )1شاخص کاپا اصالح شده به دست آمده از
ماتریس خطا را برای تصویر  ،Worldview-3با روش-
های مذکور نشان میدهد.

نتایج بهکارگیری مدل جذب مکانی-طیفی در شکل(،)6
خطای فلفل و نمک کمتر و مرزهای نرم و پیوستهتری
را در مقایسه با مدل جذب مکانی نشان میدهد که
فرض جاذبه طیفی عالوه بر جاذبه مکانی میان

جدول : 1شاخص کاپا اصالح شده نتایج تهیه نقشه در سطح زیرپیکسل با روشهای نرم-سپس-سخت برای تصویر Worldview-3
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1/25۰
1/225
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برچسبگذاری
پیشنهادی

ارزیابی  :۲اعمال روشهای تهیه نقشه در سطح
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ارزیابی کمی :شاخص کاپا اصالح شده حاصل از پیاده-
سازی روشهای تهیه نقشه در سطح زیرپیکسل نرم-
سپس-سخت برای تصویر  Worldview-3در جدول ()1
آمده است که ارزیابی کیفی را تایید میکند .طبق
جدول فوق شاخص کاپا اصالح شده مدلهای جذب
مکانی و جذب مکانی-طیفی از روش درونیاب
کریجینگ ،و تکنیکهای برچسبگذاری ،UOC
 AUOCو روش برچسبگذاری پیشنهادی از روش-
های  HAVFو UOSبیشتر است .در میان روشهای
پیشین ،مدل جذب مکانی به همراه روش برچسب-
گذاری  AUOCبیشترین دقت را فراهم میکند .پیاده-
سازی مدل جذب مکانی-طیفی با روش برچسبگذاری
 AUOCبرای تصویر  ،Worldview-3بهبود شاخص کاپا
اصالح شده  1 /11و  1 /111را نسبت به مدل جذب
مکانی همراه با روش برچسبگذاری  AUOCبه ترتیب
برای ضرایب بزرگنمایی  3و  6حاصل میکند .همچنین
مقایسه شاخص کاپا اصالح شده روش تعیین مقدار

شاخص و برچسبگذاری پیشنهادی نسبت به مدل
جذب مکانی و روش برچسبگذاری  AUOCبیانگر
بهبود  1/13و  ،1 /121بهترتیب برای ضرایب بزرگنمایی
 3و  6است .بنابراین روش پیشنهادی با در نظر گرفتن
اطالعات طیفی تصویر و بررسی و مقایسه جانمایی
حاصل از ترتیبهای کالسی مختلف بیشترین دقت را
در میان روشهای پیشین کسب میکند .با مقایسه
دقت کالسهای مختلف مشخص میگردد که کالس
درخت بیشترین بهبود ( 2/5%و  3/61%در ضرایب
بزرگنمایی  3و  )6را با اعمال روش پیشنهادی داراست.
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مدل جذب مکانی-طیفی

مدل جذب مکانی

درونیابی کریجینگ

ضریب بزرگنمایی

زیرپیکسل بر روی تصویر ROSIS-03
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در این ارزیابی ،دو ضریب بزرگنمایی  2و  2برای تهیه
نقشه در سطح زیرپیکسل با روشهای تعیین مقدار
شاخص زیرپیکسلهای درونیاب کریجینگ با مدل
واریوگرام گوسین ،مدل جذب مکانی زیرپیکسل/پیکسل
و مدل جذب مکانی-طیفی زیرپیکسل/پیکسل و

نشریه علمی  -مهندسی فناوری اطالعات مکانی

سال دهم  شماره اول  بهار 1401
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که به کمک شاخص مران𝛪 تعیین شدهاند .به منظور
برچسبگذاری با روش پیشنهادی نیز ده ترتیب
کالسی-7-6-2-2-3-5-1 ،1-5-2-7-3-1-۰-6-2 ،
-6-3-2-5-۰-7-2-1 ،2-2-۰-1-6-3-5-1-7 ،۰-1
،5-3-7-1-۰-2-6-1-2 ،5-۰-1-6-2-2-3-7-1 ،1
-7 ،2-3-1-2-6-۰-1-7-5 ،1-2-3-۰-1-2-6-7-5
 3-2-1-2-5-6-1-۰و  3-5-1-6-۰-2-2-7-1به
صورت تصادفی انتخاب شد .به عنوان نمونه نتایج تهیه
نقشه در سطح زیرپیکسل با ضریب بزرگنمایی  2در
شکل ( )7نمایش داده شده است.
ارزیابی کیفی :شکل ( )7نتایج اعمال سه الگوریتم
محاسبه مقدار شاخص زیرپیکسلها و پنج تکنیک
برچسبگذاری را نشان میدهد .نقشههای حاصل از
برچسبگذاری با روشهای مبتنی بر واحد کالس به
دلیل حفظ وابستگی مکانی میان هر یک از کالسها
عملکرد بهتری نسبت به روشهای برچسبگذاری
 HAVFو  UOSدارند .مقایسه نقشههای زیرپیکسلی
حاصل از مدل جذب مکانی و جذب مکانی-طیفی
نسبت به درون یابی کریجینگ حاکی از خطای فلفل و
نمک کمتر و جزئیات بیشتر است.
محاسبه مقدار شاخص زیرپیکسلها با مدل جذب
مکانی-طیفی و برچسبگذاری به روش پیشنهادی
مبتنی بر  ،UOCتعداد پیکسلهای ایزوله و لبههای
ناهموار در نقشههای زیرپیکسلی را به طور موثر کاهش
داده و پیوستگی ساختار پوشش زمین را حفظ میکند.
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تکنیکهای برچسبگذاری ،UOC ،HAVF ،UOS
 AUOCو روش برچسبگذاری پیشنهادی برای تصویر
 ROSIS-03در نظر گرفته شد .مقدار پارامتر وزن در
مدل جذب مکانی-طیفی برای ضرایب بزرگنمایی  2و
 1/7 ،2است .ترتیب زیرپیکسلها جهت برچسبگذاری
در روش  1,2,…, S2 ،UOSبوده که به صورت تصادفی
انتخاب شده است .همچنین ترتیب کالسها برای
برچسبگذاری در روش -5-1-6-۰-2-2-7-1 ،UOC
 3برای  S=2و  3-1-5-6-2-۰-2-7-1برای  S=6است
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از اینرو در مقایسه با سایر روشهای تهیه نقشه در
سطح زیرپیکسل ،نتایج روش پیشنهادی به تصویر
مرجع نزدیکتر بوده که این امر ناشی از در نظر گرفتن
اطالعات طیفی تصویر و بررسی و مقایسه میزان جاذبه
مکانی و طیفی زیرپیکسلها در آرایشهای مکانی
حاصل از ترتیبهای کالسی مختلف در روند SRM
است .پیوستگی میان مرزهای کالسی و لبههای هموار
در نقشه زیرپیکسلی حاصل از اعمال روش پیشنهادی
برای تصویر  ROSIS-03در شکل( )7مشهود است.
جدول( )2شاخص کاپا اصالح شده به دست آمده از
ماتریس خطا را برای تصویر  ،ROSIS-03با روشهای
مذکور نشان میدهد.
ارزیابی کمی :با توجه به جدول فوق الگوریتم
پیشنهادی ،بیشترین دقت را در میان روشها داراست.
در حالی که روش برچسبگذاری  UOSو درونیابی
کریجینگ کمترین دقت را فراهم میکنند .بهبود
شاخص کاپا اصالح شده مدل جذب مکانی-طیفی
همراه با روش برچسبگذاری پیشنهادی نسبت به مدل
جذب مکانی با روش برچسبگذاری ( AUOCدارای
بیشترین دقت میان روشهای پیشین) 1/133 ،و
 1/11۰به ترتیب برای ضرایب بزرگنمایی  2و  2است
که بیانگر عملکرد رضایتبخش روش پیشنهادی است.
همچنین بهبود دقت  2/۰2% ،3/63%و  3/11%برای
ضریب بزرگنمایی  2و  2/21% ،3/56%و  2%برای ضریب
بزرگنمایی  2در کالسهای چمن ،آجر و سایه ،گویای
توانایی روش پیشنهادی در مدل کردن عوارض خطی
است .بنابراین در روش برچسبگذاری پیشنهادی با
انتخاب و بررسی تعداد کمی از حاالت ممکن ترتیب
کالسها ،می توان به دقت باالتری از روشهای پیشین
رسید .موضوعی که در انتها باید خاطر نشان نمود این
است که هر چه تعداد کالسهای حاضر در سطح تصویر
بیشتر باشد ،تعداد بیشتری از ترتیب کالسها خواهیم
داشت که برای رسیدن به دقت مطلوب ،بایستی تعداد
حالت بیشتری از ترتیبهای کالسی نیز انتخاب شود.

تهیه نقشه در سطح زیرپیکسل براساس مدل جذب ...
مهناز دستجانی و همکاران

مدل جذب مکانی-طیفی

مدل جذب مکانی

کریجینگ

HAVF
UOS
UOC
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AUOC

روش برچسبگذاری پیشنهادی
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شکل  : 7نتایج تهیه نقشه در سطح زیرپیکسل با ضریب بزرگنمایی 1برای تصویر ROSIS-03

نشریه علمی  -مهندسی فناوری اطالعات مکانی

سال دهم  شماره اول  بهار 1401

جدول  :۲شاخص کاپا اصالح شده

نتایج تهیه نقشه در سطح زیرپیکسل با روشهای نرم-سپس-سخت برای تصویرROSIS-03
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 -۳-۳بررسی اثر ضریب بزرگنمایی
جهت بررسی اثر ضرایب بزرگنمایی مختلف برای روش
پیشنهادی ،سه ضریب  5 ،2و  11برای داده اول و سه
ضریب  6 ،3و  1برای داده دوم در نظر گرفته شد .برای
این منظور سه الگوریتم معاوضه پیکسلی [ ،]21مدل
جذب مکانی زیرپیکسل/زیرپیکسل [ ]11بههمراه روش
برچسبگذاری  AUOCو مدل جذب مکانی-طیفی به-
همراه روش برچسبگذاری پیشنهادی با ضرایب
بزرگنمایی مذکور بر روی تصاویر اعمال شدند.
جدول( )3شاخص کاپا ،دقت کلی ،شاخص کاپا اصالح
شده و دقت کلی اصالح شده به دست آمده از ماتریس
خطا را برای تصویر  Worldview-3و به روشهای
مذکور نشان میدهد .همچنین در این جدول سرعت
محاسبات الگوریتمها به صورت کیفی ( +خوب- ،
ضعیف) مقایسه شده است .جدول ( )2شاخص کاپا،
دقت کلی ،شاخص کاپا اصالح شده ،دقت کلی اصالح
شده به دست آمده از ماتریس خطا را برای تصویر
 ROSIS-03و به روشهای مذکور نشان میدهد.
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پارامترهای ارزیابی مذکور بیانگر این مطلب است که
روش پیشنهادی به خوبی توانسته است با صرف زمان
اندک ،برای ضرایب بزرگنمایی مختلف ،موقعیت
زیرپیکسلها را در پیکسلهای مخلوط تعیین کرده و
دقت قابل قبولی را کسب نماید علت این موضوع را می-
توان بهرهگیری از اطالعات طیفی تصاویر در محاسبه
مقدار شاخص زیرپیکسلها و بررسی و مقایسه میزان
جاذبه مکانی و طیفی زیرپیکسلها در آرایشهای
مکانی حاصل از ترتیبهای کالسی مختلف دانست .با
افزایش ضریب بزرگنمایی ،تهیه نقشه در سطح
زیرپیکسل پیچیدهتر میگردد چرا که بایستی برای هر
پیکسل اولیه ،موقعیت مکانی تعداد زیرپیکسل بیشتری
مشخص شود؛ براساس نتایج به دست آمده از
جداول( )2و ( )5مشخص میشود که دقت کلی
الگوریتم برچسبگذاری زیرپیکسلهای پیشنهادی نیز
مانند سایر روشهای تهیه نقشه در سطح زیرپیکسل به
دلیل به وجود آمدن عدم قطعیت باال در جانمایی
زیرپیکسلها کاهش مییابد.
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مدل جذب مکانی-طیفی

مدل جذب مکانی

درونیابی کریجینگ

ضریب بزرگنمایی
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جدول  : ۳پارامترهای ارزیابی نتایج تهیه نقشه در سطح زیرپیکسل با روشهای نرم-سپس-سخت برای تصویر Worldview-3

جذب مکانی

الگوریتم پیشنهادی

معاوضه پیکسلی

زیرپیکسل/زیرپیکسل

75/5

۰5/6

16/1

75/6

۰2/7

15/3

76/3

۰5/3

15/2

OA

72/5

77/5

۰2/7

72/5

76/3

۰1/6

73/3

77/2

۰2/1

’OA

1/5۰

1/75

1/13

1/5۰

1/72

1/12

1/51

1/72

1/12

K

1/52

1/65

1/7۰

1/55

1/63

1/72

1/55

1/62

1/72

’k

+

-

+

سرعت
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جذب مکانی
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در مدل جذب مکانی-طیفی و روش برچسبگذاری
پیشنهادی پارامترهای وزن 𝜔 و 𝜆 ،نقش مهمی را ایفا
میکنند و بایستی از قبل تخمین زده شوند .در پژوهش
حاضر ،مقادیر وزن برای هر یک از تصاویر و ضرایب
بزرگنمایی مختلف ،به کمک روش سعی و خطا تعیین
شده است .برای این منظور شاخص کاپا اصالح شده ،به

دهد .طبق شکل ( )۰و ( )1با افزایش مقادیر وزن 𝜔
و 𝜆 شاخص کاپا اصالح شده نیز افزایش مییابد .این
امر به این علت است که ترم طیفی ،اطالعات طیفی
تصاویر را به اطالعات مکانی اضافه کرده و نتایج آن را
بهبود میبخشد .همانطور که از نمودارهای فوق
پیداست ،بیشترین مقدار شاخص کاپا برای تصویر
 Worldview-3در ضرایب بزرگنمایی  3و  6به ترتیب

ازای مقادیر مختلف 𝜔 و 𝜆 در بازه ] [0 ,1محاسبه
شکل ( )۰شاخص کاپا اصالح شده نتایج حاصل از تهیه
نقشه در سطح زیرپیکسل به روش پیشنهادی ،به ازای
شد.

مقادیر مختلف 𝜔 و 𝜆 در مدل جذب مکانی-طیفی و
تکنیک برچسبگذاری ارائه شده برای تصویر
 Worldview-3را نشان میدهد .شکل ( )1شاخص کاپا
اصالح شده نتایج حاصل از تهیه نقشه در سطح
زیرپیکسل به روش پیشنهادی ،به ازای مقادیر مختلف

بزرگنمایی  3و  6به ترتیب با پارامترهای وزن  1/۰ 𝜆،و
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با پارامترهای وزن  1/1 𝜔،و  1/1و برای تصویر
 ROSIS-03در ضرایب بزرگنمایی  2و  2به ترتیب با
پارامترهای وزن  1/7و  1/7حاصل میشود .همچنین با
توجه به نمودارهای شکل( )۰و ( ،)1بیشترین مقدار
شاخص کاپا برای تصویر  Worldview-3در ضرایب
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𝜔 و 𝜆 در مدل جذب مکانی-طیفی و تکنیک برچسب-
گذاری پیشنهادی برای تصویر  ROSIS-03را نشان می-

 -1-۳آنالیز پارامتر وزن در مدل پیشنهادی
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شود.

 1/۰و برای تصویر  ROSIS-03در ضرایب بزرگنمایی 2
و  2به ترتیب با پارامترهای وزن  1/۰و  1/6فراهم می-

S=3
S=6
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شکل  : 8شاخص کاپا اصالح شده به ازای مقادیر مختلف وزن ترم طیفی و ترم مکانی برای تصویر Worldview-3
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S=4
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شکل : 9شاخص کاپا اصالح شده به ازای مقادیر مختلف وزن ترم طیفی و ترم مکانی بر ای تصویر ROSIS-03

تهیه نقشه در سطح زیرپیکسل براساس مدل جذب ...
مهناز دستجانی و همکاران

 -5-۳بررسی اثر ترتیبهای کالسی مختلف بر
نتایج روش پیشنهادی
نکته مهم و اساسی در به کارگیری الگوریتم برچسب-
گذاری مبتنی بر تکنیک  UOCپیشنهادی ،انتخاب
چندین حالت از ! Kحالت ممکن ترتیب کالسها است.
برای بررسی این مسئله ،اثر ترتیبهای کالسی مختلف
بر روی دو سری داده مورد ارزیابی قرار گرفت .در این
قسمت به عنوان نمونه نتایج تصویر worldview-3
(دارای  2کالس) آمده است .ارزیابی بدین صورت است
که سه زیرمجموعه (حالت) مختلف از شش مجموعه
شامل  16 ،12 ،۰ ،2 ،1و  22ترتیب کالسی ،انتخاب و
شاخص کاپا اصالح شده آنها مقایسه شد .جدول()5
شاخص کاپا اصالح شده نتایج حاصل از به کارگیری

جدول  :5ارزیابی اثر به کارگیری حاالت مختلف ترتیبهای کالسی بر شاخص کاپا اصالح شده نتایج
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 -1نتیجه گیری

Super-resolution image reconstruction
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تحقیق حاضر با ارائه مدل جذب مکانی-طیفی برای
محاسبه مقدار شاخص زیرپیکسلها و روش نوین
برچسبگذاری مبتنی بر تکنیک  ،UOCالگوریتم
جدیدی برای تهیه نقشه در سطح زیرپیکسل نرم-
سپس-سخت پشنهاد میکند .برخالف مدلهای جذب
پیشین ،مدل پیشنهادی از اطالعات طیفی تصویر نیز
استفاده میکند .برای این منظور ابتدا به کمک روش
درونیابی کریجینگ با مدل گوسین ،تصویر بزرگنمایی
شده ایجاد میشود .سپس مقدار شاخص زیرپیکسلها
براساس مدل پیشنهادی که ترکیب خطی از ترم مکانی
و طیفی است محاسبه میگردد .در روش برچسب-
گذاری  K! ،UOCحالت مختلف برای ترتیب کالسها
می توان در نظر گرفت ،که به کارگیری هر یک از آنها
نتیجه متفاوتی را به همراه دارد .الگوریتم برچسب-
گذاری پیشنهادی با انتخاب چندین حالت تصادفی از
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حاالت ممکن ترتیب کالسها و تعریف تابع هزینهای
مرکب از ترم مکانی و طیفی ،دقت کلی باالتری نسبت
به روشهای پیشین برچسبگذاری مبتنی بر ،UOC
فراهم میکند .پس از انتخاب تصادفی چندین حالت از
ترتیبهای کالسی ممکن ،و محاسبه هزینه آرایش
مکانی زیرپیکسلها در هر یک از این ترتیبها ،کمینه
تابع هزینه ،گویای جانمایی بهینه زیرپیکسلها است.
در تحقیقات آتی ،استفاده از تکنیک بازسازی تصویر در
سطح زیرپیکس ل 1به منظور تعیین مقدار طیفی
زیرپیکسلها ،ارائه راهکاری مناسب به منظور انتخاب
غیر تصادفی حاالت مختلف ترتیب کالسها و بررسی
آماری حداقل حاالت الزم برای بررسی و کسب نتیجه
مطلوب مورد توجه قرار خواهد گرفت.
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تعداد حاالت مختلف ترتیب کالسی را نشان میدهد که
به صورت تصادفی انتخاب شدهاند .همانطور که از
جدول فوق پیداست شاخص کاپا با در نظر گرفتن
تعداد بیشتری از ترتیبهای کالسی افزایش مییابد .اما
پس از تعداد حالت اندکی ،تقریبا ثابت مانده و پس از
آن با افزایش تعداد حاالت ،بهبود قابل توجهی در
شاخص کاپا صورت نمیگیرد .بنابراین نیازی به در نظر
گرفتن تمامی حاالت ممکن ترتیب کالسها در روش
پیشنهادی نیست و تنها با بررسی تعداد اندکی از آنها،
نتایج بهتری نسبت به نتایج روشهای پیشین حاصل
میشود .همچنین با بررسی و مقایسه نتایج حاصل از
چندین ترتیب کالسی مختلف میتوان ترتیبهای
بهینه را انتخاب نمود.

 مهندسی فناوری اطالعات مکانی- نشریه علمی
1401  بهار  شماره اول سال دهم
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Abstract

The mixed pixels influence the overall accuracy of land cover maps produced by using the remote sensing
images with different spatial resolutions. In recent years, soft-then-hard super resolution mapping (STHSRM)
has been proposed to solve the problem of mixed pixels. This method estimates soft attribute values for land
cover classes at the subpixel scale level and then allocates classes for subpixels according to the soft attribute
values. Subpixel/pixel spatial attraction model (SPSAM) calculates soft attribute values for each class at ﬁne

[ DOR: 20.1001.1.20089635.1401.10.1.1.5 ]

pixels by spatial attraction between subpixels and their neighboring pixels. UOC (Units of Class) allocates
classes to subpixels in units of class. First, a visiting order for all classes is predetermined. Then, according to
the visiting order, the subpixels belonging to the being visited class are determined by comparing the soft
attribute values of this class. The remaining subpixels are used for the allocation of the next class. This paper
proposed a new spatial-spectral attraction model to estimate the soft attribute value for each class at each

subpixel. Also it presents a novel class allocation approach based on UOC technique for STHSRM algorithm.
The proposed class allocation approach produces the optimal location of subpixels by defining the cost
function and calculating the corresponding cost of spatial arrangement of sub-pixels in different visiting order
of classes. The technique is applied to Worldview-3 and ROSIS-03 images. A comparison between the results
obtained through the proposed approach and an existing super-resolution mapping technique is introduced.
The results show that the proposed algorithm is able to produce higher SRM accuracy than the other
approaches especially in linear feature and class boundaries. The improvement value of the adjusted Kappa
coefﬁcient of the proposed algorithm related to the spatial attraction model with the AUOC class allocation
technique in the scale factor 2, is 0.053 and 0.032, respectively.
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