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چکیده
تصاویر پالریمتریک راداری با روزنه مصنوعی ،ضمن برخورداری از قابلیت تفکیک باال ،حاوی اطالعات بسیار زیادی در
خصوص ویژگیهای اهداف منطقه مورد نظر است .امروزه استفاده از این دادهها برای طبقهبندی پوششهای مختلف سطح
زمین ،به عنوان یک موضوع خیلی مهم ،مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است .اخیرا ،مبحث نمایش تنک به عنوان یک
ابزار قدرتمند در حوزه پردازش سیگنال توجه زیادی را به خود معطوف کرده است .لذا درگام نخست ،ساختار یک طبقهبند
مبتنی بر نمایش تنک برای طبقهبندی تصاویر پالریمتریک پیشنهاد شده است .از طرفی با توجه به نتایج تحقیقات اخیر ،طبقه-
بندی شورایی به عنوان یک رویکرد موثر از قابلیتهای بیشتری نسبت به تک طبقهبندها برخوردار است .بنابراین در مرحله بعد
با بکارگیری طبقهبند مبتنی بر نمایش تنک و تعدادی دیگر از طبقهبندهای پایه گوناگون ،یک شورای طبقهبند با قاعده ترکیب
 Naïve Bayesارائه میگردد .در گام آخر یک طبقهبند شورایی بهینه با استفاده از تکنیک بهینهسازی چند هدفه  MOPSOو در
نظر گرفتن توابع هدف دقت طبقهبندی و قابلیت اطمینان ( که در طبقهبندی تصاویر پالریمتریک کمتر به آن توجه شده است)
پیشنهاد میگردد .نتایج پیاده سازی بر روی نمونه تصویر پالریمتریک ،حاکی از برتری الگوریتمهای پیشنهادی نسبت به سایر
روشهای مورد استفاده در این تحقیق است.

کلیدواژه
دادههای پالریمتریک راداری ،طبقهبندی شورایی ،نمایش تنک ،بهینهسازی چند هدفه ،قابلیت اطمینان.

مقدمه

پیشرفت تکنولوژی این امکان را به ما می دهد که بدون تماس
مستقیم با عوارض سطح زمین و از فواصل دور ،اطالعات مربوط به
آنها را جمع آوری نماییم .این مطلب که پایه علم سنجش از دور را
تشکیل میدهد ،ضمن کاهش هزینه جمع آوری اطالعات ،امکان
دسترسی به مناطقی را که در شرایط عادی امکان آن وجود ندارد،
فراهم میکند .سنجندههایی که برای اخذ اطالعات مورد استفاده
قرار میگیرند ،از تنوع زیادی برخوردار هستند .در یک تقسیم
بندی کلی ،میتوان آنها را به دو دسته غیر فعال و فعال تقسیم
کرد .سنجندههای فعال منابع انرژی را با خود حمل می کنند و
این انرژی را در قالب امواجی ،به سطح زمین ساطع کرده و از روی
بازتاب این امواج ،اطالعات مورد نظر را جمع آوری مینمایند.
سنجندههای راداری که جزء سنجندههای فعال هستند ،به عنوان
یک ابزار استراتژیک دارای قابلیتهای بسیاری همچون امکان

تصویربرداری شبانه روزی و در شرایط مختلف آب و هوایی ،تعیین
فرکانس ،پالریزاسیون ،توان و جهت انتشار و همچنین دارای
قابلیت نفوذ در الیههای زیرین زمین ،پوشش گیاهی و درختان
هستند.
1
از طرفی با استفاده از رادارها با روزنه مصنوعی)  ( (SARبا داشتن
ابعاد آنتن قابل قبول و انجام پردازش بر روی دادههای خام جمع
آوری شده) میتوان به قابلیت تفکیک2های قابل قبولی دست
یافت[ .]1یک سیستم تصویربرداری  ،SARقابلیت تصویربرداری در
یک ،دو و یا چهار کانال را دارد که از حالت چهارکاناله به عنوان
سیستم پالریمتریک 3یاد میشود .سیستمهای پالریمتریک قابلیت
فراوانی همچون شناسایی ویژگیهای مختلف اهداف ،نظیر

1 Synthetic Aperture Radar
2 Resolution
3 Polarimetric
فصلنـامه صنـايع الكترونيـك دوره  7شمـاره  3پاییز 1395
Electronics Industries Quarterly Vol.7 No. 3 Autumn 2016

5

طبقه بندی شورایی تصاویر پالریمتریک راداری با روزنه مصنوعی با استفاده از طبقه بند مبتنی بر نمایش تنک و قاعده ترکیب ابتکاری چند هدفه

پیکربندی ،جهتگیری ،ساختار هندسی و اطالعات فیزیکی آنها را
دارند[.]2
یکی از کاربردهای عمده تصاویر سنجش از دور ،بحث بکارگیری
آنها برای طبقهبندی پوششهای زمینی است .با توجه به حجم
زیاد اطالعات مفیدی که تصاویر راداری پالریمتریک( خصوصا در
مقایسه با حالت تک کاناله) ارائه میکنند[ ]3و همچنین تغییرات
ایجاد شده بر روی پالریزاسیون موج برگشتی از اهداف زمینی [،]4
از آنها به عنوان یک منبع ارزشمند برای طبقهبندی پوشش زمینی
استفاده میشود .امروزه طبقهبندی تصاویر پالریمتریک به عنوان
یک موضوع بسیار مهم [ ،]5مورد توجه پژوهشگران بوده و
تکنیکهای مختلفی برای طبقهبندی بدوننظارت 4و بانظارت 5این
تصاویر ارائه شده است .استفاده از تجزیه کامرون 6و توزیع
از تکنیکهای پرکاربرد طبقهبندی بدون نظارت دادههای
پالریمتریک است[ .]1در مقابل ،بکارگیری طبقهبندهایی نظیر
شبکههای عصبی SVM7 ،و  K-NN8جهت طبقهبندی با نظارت
این تصاویر در بسیاری از مقاالت گزارش شده است[.]7 ,6
تکنیکهای مبتنی بر نمایش تنک که اخیرا مورد توجه محققان
قرار گرفته است ،میتواند به عنوان یک ابزار قدرتمند و نوید بخش
برای حل مسایل بازشناسی الگو بکار گرفته شود[ .]2هدف تئوری
نمایش تنک که اولین بار توسط مالت و ژنگ پیشنهاد گردید ،بیان
یک سیگنال هدف بر اساس ترکیب خطی تعداد حداقلی از عناصر
یک دیکشنری است[ .]8بنابراین در این مقاله ساختار یک طبقه-
بند مبتنی بر نمایش تنک برای طبقهبندی دادههای پالریمتریک
پیشنهاد میشود.
از طرفی دیگر ،اخیرا استفاده از طبقهبندی شورایی که ترکیبی از
چند طبقهبند پایه مجزا است ،مورد توجه محققان قرار گرفته و در
کاربردهای مختلف مورد بهرهبرداری قرار گرفته است[ .]9در اغلب
روشهایی که برای طبقهبندی تصاویر پالریمتریک ارائه شدهاند ،از
یک طبقهبند بهره گرفته شده و استفاده از رویکرد طبقهبندی
شورایی در تعداد معدودی از فعالیتها گزارش شده است .در []11
برای تلفیق نتایج طبقهبندهای پایه ،یک روش تحت عنوان رای-
گیری نرم 9پیشنهاد شده است .در این روش که بر اساس رای-
گیری حداکثر 11تنظیم شده است ،در مواردی که نتایج طبقهبندها
به اجماع نرسد ،گروهی از طبقهبندها که شامل طبقهبند SVM
است به عنوان برنده اعالم میشود .در آن مقاله تالشی در جهت
انتخاب بردار ویژگی بهینه نشده است و همچنین طبقهبندهای
پایه از منظر گوناگونی بررسی نشدهاند .در [ ]11بجای استفاده از

4 Unsupervised Classification
5 Supervised Classification
6 Cameron
7 Support Vector Machine
8 K-Nearest Neighbors
9 Soft Voting
10 Majority Voting
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یک مجموعه پارامترها برای تشخیص تمامی کالسها ،بهرهگیری از
مجموعه پارامترهای مجزا برای جداسازی هر یک از کالسها
پیشنهاد شده است .برای این کار ،فرآیند در دو مرحله انتخاب
ویژگی و طبقه بندی اجرا شده است .در مرحله اول از بین تمامی
پارامترها ،ب هترین پارامترهایی که بتواند هر کالس را از سایر
کالسها تفکیک کند ،تعیین شده است .بعد از تشکیل زیر
مجموعه پارامترها ،با استفاده از هر یک از آنها یک طبقهبند SVM
آموزش داده شده و در نهایت با استفاده از یک مکانیسم ترکیب،
خروجی طبقهبندها با یکدیگر تلفیق شدهاند .در آن مرجع تنها از
طبقهبند  SVMبه عنوان طبقهبند پایه استفاده شده و بهرهگیری از
طبقه بندهای متنوع مد نظر قرار نگرفته است .از طرف دیگر تالشی
در جهت بهینهسازی قاعده ترکیب خروجی طبقهبندها صورت
نگرفته است .در [ ]12برای جداسازی هر یک از کالسها از یک
مجموعه از طبقهبندهای باینری استفاده شده است .در پایان برای
بهینهسازی ساختار طبقهبندهای پایه و انتخاب پارامترهای مناسب
از الگوریتمهای بهینهسازی ابتکاری استفاده گردیده است .در آن
مقاله برای تلفیق بهینه خروجی طبقهبندها راهحل خاصی ارائه
نشده است .از طرف دیگر در مراجع ذکر شده ،تنها از معیار دقت
طبقهبندی برای طراحی و ارزیابی طبقهبندهای شورایی استفاده
گردیده و توجهای به معیار قابلیت اطمینان به عنوان یکی دیگر از
معیارهای طراحی طبقهبند شورایی بهینه ،نشده است.
لذا برای بهرهگیری از قابلیتهای طبقهبندهای شورایی ،در گام بعد
با بکارگیری طبقهبند مبتنی بر نمایش تنک طراحی شده از مرحله
قبل و طبقهبندهای  ،SVMشبکه عصبی و  ،K-NNساختار یک
شورای طبقهبند پیشنهاد میگردد که برای قاعده ترکیب آنها از
روش  Naïve Bayesاستفاده شده است.
از طرف دیگر برای طراحی یک طبقهبند شورایی کارا باید نکات
فراوانی همچون تعداد و نوع طبقهبندهای پایه ،نحوه آموزش هر
یک ،نحوه تلفیق خروجیها و هدف نهایی طبقهبند شورایی با نگاه
چند هدفه( دقت طبقهبندی ،قابلیت اطمینان ) مد نظر قرار گیرد.
بررسی پژوهشهای انجام شده در خصوص طبقهبندی تصاویر
پالریمتریک نشان میدهد که در طراحی طبقهبندها ،پارامتر
قابلیت اطمینان که میزان اعتبار تصمیم نهایی طبقهبند را در
مواجهه با یک الگو نشان میدهد ،کمتر مورد توجه قرار گرفته
است .لذا در گام نهایی با استفاده از تکنیک بهینهسازی چند هدفه
 MOPSOو با در نظر گرفتن توابع هدف دقت طبقهبندی و قابلیت
اطمینان ساختار یک طبقهبند شورایی بهینه ،پیشنهاد میشود.
ساختار این مقاله به این صورت است که ابتدا به معرفی تصاویر
پالریمتریک ،پارامترها و ویژگیهای مربوط به آن پرداخته شده
است .در بخش بعد ساختار کلی طبقهبندی شورایی و رویکرد
نمایش تنک به عنوان یک طبقهبند پایه تشریح میگردد .بخش
بعدی به معرفی روشهای بهینه سازی چند هدفه اختصاص داده

رضا صالح

شده است .در ادامه روشهای پیشنهادی برای طبقهبندی شورایی
تصاویر پالریمتریک ارائه گردیده است .در نهایت بخش آخر به
ارائه مجموعه داده آزمایش ،شبیهسازی و ارزیابی الگوریتمهای
پیشنهادی اختصاص داده شده است.
تصاویر پالریمتریک ،ویژگیها و پارامترهای قابل استخراج

یک سیستم پالریمتریک کامل ،11دامنه و فاز سیگنال بازگشتی از
اهداف را در چهار ترکیب پالریزاسیون خطی،HV)2 ،HH)1 :
 VH)3و  VV)4اندازهگیری میکند .از روی این مقادیر اندازهگیری
شده ،ماتریس پراکنش تشکیل میشود که بیانگر رابطه بین
میدان الکتریکی ارسالی به هدف و میدان پراکنش شده از آن
است .به این ترتیب سیستم پالریمتریک برای هر سلول تصویر،
یک ماتریس  2×2به صورت ( )1تشکیل میدهد.
() 1

[

]

 ،و به ترتیب نمایانگر پالریزاسیون
(
که
ارسالی و پراکنش شده از هدف هستند) به عنوان ضرایب پراکنش
مختلط شناخته میشوند .در رادارهای منواستاتیک( که فرستنده و
گیرنده بر روی یک سکو قرار دارند) شرط تقابل برای اکثر اهداف
حفظ شده و داریم:
() 2

ൌ

ماتریس پراکنش ،اطالعات کاملی را در خصوص اهداف مورد
مطالعه ارائه میدهد که با آنالیز آن میتوان ویژگیهای مختلفی را
استخراج کرد .یک ویرایش برداری شده از ماتریس پراکنش ،تحت
عنوان بردار پراکنش یا بردار کواریانس به صورت رابطه ( )3تعریف
می شود:

() 3

√

از ضرب بردار کواریانس در ترانهاده مزدوجش ،ماتریسی حاصل می
شود که به آن ماتریس کواریانس گفته می شود:

() 4

بیانگر میانگیری
که نشاندهنده ترانهاده مزدوج و
12
مکانی است .در کنار ماتریس پراکنش ،ماتریس همدوسی نیز
تعریف می شود .برای این منظور بردار به صورت رابطه ()5
تعریف می شود:
() 5
√
11 Fully Polarimetric Synthetic Aperture Radar
12 Coherency Matrix

به این ترتیب ماتریس همدوسی به صورت رابطه ( )6تعریف خواهد
شد[:]13
()6

از پارامترهای ماتریس پراکنش ،ماتریسهای کواریانس و همدوسی
به عنوان ویژگیهای اصلی یاد میشود.
13
دستهی دیگر از پارامترها توسط روشهای تجزیه هدف ارائه می-
شود .هدف اصلی روشهای تجزیه ،بیان ماتریسهای پراکنش،
کواریانس و یا همدوسی به صورت حاصلجمع یکسری از
ماتریسهای مستقل است که هر یک نماینده یک مکانیسم
فیزیکی است .با استفاده از این ابزار ،تفسیر فرآیند پراکنش از
اهداف مختلف تسهیل میشود .روشهای تجزیه هدف به دو دسته
همدوس 14و ناهمدوس 15تقسیم میشوند .در روشهای تجزیه
همدوس ،ماتریس پراکنش و در روشهای ناهمدوس ماتریسهای
کواریانس و همدوسی به المانهای سادهتری تجزیه میشوند[.]11
تجزیههای پاولی 16و کرگیجر 17نمونههایی از تجزیه همدوس و
18
نمونههایی از تجزیه ناهمدوس
تجزیههای فریمن و ̅
هستند که در این تحقیق استفاده شدهاند.
در کنار پارامترهای ذکر شده ،پارامترهای دیگری همچون توان
کل ،ضرایب همبستگی مختلط ،19پالریزاسیون کسری ،21حد باال و
پایین توان دریافتی و نسبت دیپالریزاسیون 21از روی دادههای
پالریمتریک قابل استخراج هستند که به عنوان پارامترهای
تفکیککننده 22شناخته میشوند .از این پارامترها برای تشخیص
بین سطوح و پوششهای مختلف سطح زمین استفاده می-
شود[ .]11برای مطالعه بیشتر در خصوص پارامترهای دادههای
پالریمتریک میتوان به مرجع [ ]13مراجعه کرد.
طبقهبندی شورایی و طبقهبندهای پایه
یکی از روشهای بهبود صحت طبقهبندی ،استفاده از چند طبقه-
بند و ترکیب نتایج خروجی آنها است که از این سیستم با نامهای
مختلفی همچون سیستم طبقهبند چندگانه)  ،(MCS 23شورای
دسته بندها ،24کمیته یادگیرندهها ،25اختالط خبرگان 26و نظریه

13 Target Decomposition
14 Coherent Decomposition
15 Incoherent Decomposition
16 Pauli
17 Krogager
Freeman 18
19 Complex Correlation Coefficients
20 Fractional Polarization
21 Depolarization Ratio
22 Descriptive Parameters
23 Multiple Classifier System
24 Classifier Ensembles
25 Committees of Learners
26 Mixture of Experts
فصلنـامه صنـايع الكترونيـك دوره  7شمـاره  3پاییز 1395
Electronics Industries Quarterly Vol.7 No. 3 Autumn 2016

7

طبقه بندی شورایی تصاویر پالریمتریک راداری با روزنه مصنوعی با استفاده از طبقه بند مبتنی بر نمایش تنک و قاعده ترکیب ابتکاری چند هدفه

اجماع 27یاد می شود[ .]14با توجه به بهبود طبقهبندی با استفاده
از رویکرد شورایی ،استفاده از این سیستمها در حوزههای کاربردی
زیادی همچون پزشکی ،دستهبندی متن و تشخیص چهره مورد
توجه قرار گرفته است .طبقهبند شورایی شامل دو بخش ایجاد
شورای طبقهبندها و قواعد ترکیب آنها است.
طبقهبندهای پایهای که برای تشکیل شورای طبقهبندها مورد
استفاده قرار میگیرند باید گوناگون 28و دقیق 29باشند .برای آنکه
نتیجه ترکیب طبقهبندها ما را به نتیجه بهتری از هریک از طبقه-
بندها به صورت مجزا برساند ،باید این طبقهبندها ضمن کارایی
مناسب ،گوناگون در خطا باشند .الگوهایی که دو طبقهبند گوناگون
در خطا به صورت نادرست طبقهبندی میکنند ،متفاوت هستند و
31
یا به عبارت دیگر تصمیمهای دو طبقهبند گوناگون ،ناهمبسته
هستند .تفاوت در موارد خطای طبقهبندها باعث میشود که آنها
خطای یکدیگر را پوشش داده و استفاده از این ویژگی ،باعث
موفقیت بیشتر شورای طبقهبند نسبت به طبقهبندهای پایه
گردد[ .]15به طور کلی سه رویکرد مهم برای ایجاد شورای طبقه-
بندها با گوناگونی مناسب ارائه شده است .الف -رویکرد زیرنمونه:
در این رویکرد از مجموعههای مختلف داده برای آموزش طبقه-
بندهای پایه استفاده میشود .ب -رویکرد زیرفضا :از زیرمجموعه-
های ویژگی مختلف برای آموزش طبقهبندهای پایه استفاده می-
کند .ج -رویکرد طبقهبند :از تلفیق طبقهبندهای مختلف نظیر
شبکههای عصبی K ،نزدیکترین همسایه ،درختهای تصمیم و
ماشین بردار پشتیبان با پارامترهای آموزش متفاوت برای هر یک
از آنها استفاده میکند[ .]16در این مقاله از رویکرد سطح طبقهبند
استفاده شده است.
31
انتخاب قاعده ترکیب که به عنوان بهینهسازی تصمیم نیز از آن
یاد میشود ،در پی یافتن قاعده ترکیب بهینهای است که خروجی
طبقهبندهای پایه را با یکدیگر تلفیق کند .برای قاعده ترکیب،
روشهای مختلفی نظیر روشهای توزین ،32رایگیری اکثریت،33
ترکیب بیزین ،34توزین آنتروپی 35و  Naïve Bayesمورد استفاده
قرار گرفته است[ .]17در این مقاله جهت ترکیب خروجی طبقه-
بندها ،از روش  Naïve Bayesو یک روش مبتنی بر الگوریتمهای
ابتکاری با بهینهسازی چند هدفه استفاده شده است.
در روش  Naïve Bayesفرض میشود که طبقهبندها از یکدیگر
مستقل هستند .در مراجع مختلف ،از این روش با عناوین مختلفی،
نظیر مدل استقالل ،36بیز ساده 37و گاهی به اختصار بیز یاد می-
27 Consensus Theory
28 Diverse
29 Accurate
30 Uncorrelated
31 Decision Optimization
32 Weighting Methods
33 Majority Voting
34 Bayesian Combination
35 Entropy Weighting
36 Independence Model
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شود[ .]18برای تشریح این روش ،تعداد طبقهبند که برای
طبقهبندی یک مجموعه شامل نمونه که متعلق به تعداد
38
کالس هستند را در نظر میگیریم .یک ماتریس سردرگمی
به اندازه
با اعمال هر یک از طبقهبندهای به مجموعه
داده آموزش بدست میآوریم .عنصر
این ماتریس بیانگر
تعداد عناصری از مجموعه داده است که کالس واقعی آنها
است و توسط طبقهبند به عنوان کالس تشخیص داده شده
است .همچنین فرض میکنیم که  ،تعداد کل عناصر مجموعه
است که به کالس متعلق است.
حال میخواهیم کالس مربوط به یک نمونه آزمایش را مشخص
کنیم .اگر خروجی هر یک از طبقهبندها
باشد ،برای
هر یک از کالسها ،متغیر
را متناسب با رابطه ( )7تعریف
میکنیم:
()7

∏

برای هر یک از کالسها که این متغیر حداکثر شود ،آن کالس به
عنوان کالس برنده اعالم میشود.
اگر یکی از عناصر
 ،در رابطه ( )7صفر باشد  ،بقیه عناصر را
بیتاثیر میکند .برای رفع این مشکل پیشنهادهای مختلفی ارائه
شده است که در این مقاله ،ما از طرح رابطه ( )8استفاده کرده-
ایم[:]18
()8

⁄

∏

در این رابطه عدد ثابتی بین  1/5تا  1است.
طبقهبندهای پایه ،طبقهبندهای مجزایی هستند که شورای طبقه-
بند را تشکیل میدهند .شبکه عصبی ،ماشین بردار
پشتیبان) (SVMو  K-NNجزء رایجترین طبقهبندهای پایهایی
هستند که در طبقهبندهای شورایی استفاده میشوند .در ادامه به
توضیح مختصری در خصوص این طبقهبندهای پایه و طبقهبند
ویشارت ]13[ 39که در اغلب پژوهشهای مربوط به تصاویر
پالریمتریک به عنوان یک روش مبنا جهت مقایسه عملکرد روش-
های پیشنهادی استفاده میگردد ،پرداخته میشود.
طبقهبند  ،K-NNطبقهبندی کارا و در عین حال دارای ساختار
سادهای است .برای تشریح این طبقهبند ،یک مجموعه از نمونههای
آموزشی که هر یک متعلق به یک کالس مشخص هستند را در
نظر میگیریم .برای تعیین کالس مربوط به یک نمونه آزمایش ،از
بین نمونههای آموزشی K ،نمونه که کمترین فاصله را با نمونه
آزمایش دارند ،انتخاب میکنیم(برای معیار فاصله میتوان از فاصله
37 Simple Bayes
38 Fusion matrix
39 Wishart

رضا صالح

اقلیدسی و یا نظایر آن استفاده کرد) .حال نمونه آزمایش را به
کالس با باالترین رای اختصاص میدهیم[.]18
یک طبقهبند ماشین بردار پشتیبان ،بدنبال یافتن بهترین
ابرصفحهای است که بتواند نمونههای دو کالس را از یکدیگر جدا
نماید .بهترین ابر صفحه ،ابر صفحهای با حداکثر حاشیه بین دو
کالس است .منظور از حاشیه ،عرض باریکهای به موازات ابر صفحه
است که در داخل آن هیچ نمونهای از دو کالس وجود نداشته
باشد .نزدیکترین نمونههای داده به این ابر صفحه جداساز به عنوان
بردارهای پشتیبان شناخته میشوند که بر روی مرز باریکه قرار
گرفتهاند(شکل  .)1حال تعیین کالس نمونه جدید ،با توجه به
اینکه این نمونه در کدام سمت ابر صفحه جداساز باشد ،تعیین
میشود[.]19

شکل  .1ابر صفحه جداساز و بردار پشتیبان که با حلقههایی مشخص شده
است[.]19

طبقهبند معرفی شده برای حالتی است که بتوان نمونههای دو
کالس را با یک جداکننده خطی از یکدیگر تشخیص دهیم .برای
سایر حاالت ،با استفاده از یک تابع کرنل ،داده به یک فضا با بعد
بزرگتر نگاشت شده که در آنجا میتوان نمونههای دو کالس را با
پذیرفتن مقداری خطا ،به صورت خطی از یکدیگر جدا نمود.
با توجه به توضیحات داده شده ،این طبقهبند قابلیت جداسازی
تنها دو کالس را از یکدیگر دارد(طبقهبند باینری) .برای استفاده در
حالت چند کالسه دو روش الف -یک در برابر یک) (41OAOو ب-
یک در برابر همه ) (41OAAپیشنهاد شده است .در روش OAO
برای هر زوج کالس ممکن ،از یک  SVMباینری استفاده میشود.
ولی در روش  OAAبه کمک یک  SVMباینری دادههای مربوط به
یک کالس از سایر کالسها جدا میشود .در نهایت در هر دو
روش ،برچسب هر داده آزمایش با استفاده از رایگیری حداکثر
تعیین میشود .با توجه به تحقیقی که در[ ]21انجام شده،
مشخص گردیده است که روش  OAOعملکرد بهتری دارد .در این
مقاله از رویکرد  OAOاستفاده شده است.
ایده شبکههای عصبی مصنوعی) (42ANNکه به اختصار به عنوان
شبکههای عصبی شناخته میشوند ،مدلسازی تواناییهای فکری
40 One Against One
41 One Against All
42 Artificial Neural Networks

انسان با استفاده از یک سری از محاسبات موازی است .مباحث
مربوط به شبکههای عصبی که گاهی از آن به عنوان یک طبقهبند
استفاده میشود ،بسیار گسترده و در حال توسعه است .شبکههای
عصبی به صورت الیهالیه طراحی میشوند .الیهها شامل گرههایی
به یکدیگر متصل هستند که یک تابع تحریک 43بر حاصلجمع
وزندار ورودی هر یک ازگرهها اعمال میگردد .الگوها به الیه
ورودی ارائه گردیده و از طریق اتصاالت وزندار به الیههای پنهان
میانی منتقل میگردد .سپس الیههای پنهان به الیه خروجی
متصل شده و پاسخ نهایی را تولید میکنند .در اغلب شبکههای
عصبی ،طی یک مرحله آموزش ،وزن اتصاالت بین گرهها با توجه
به الگوهای ورودی تعیین میشوند[.]21
طبقهبند ویشارت از المانهای ماتریس کواریانس برای طبقهبندی
با نظارت دادههای پالریمتریک استفاده میکند .نشان داده شده
است که ماتریس کواریانس دارای توزیع مختلط چند متغیره
ویشارت است .برای بکارگیری این طبقهبند ،ابتدا از روی دادههای
آموزش مربوط به هر کالس  ،ماتریس کواریانس میانگین
}
{
را تشکیل میدهیم .بر این اساس ،معیار فاصله
ویشارت به صورت رابطه ( )9برای هر یک از نمونههای دادههای
آزمایش بر حسب هر کالس تعریف میشود:

() 9
دترمینال و  حاصلجمع عناصر قطر اصلی
که در این رابطه
ماتریس مورد نظر و  ماتریس کواریانس نمونه داده آزمایشی است
که میخواهیم تعلق آن را به یکی از کالسها مشخص کنیم .به
این ترتیب کالسی که حداقل معیار فاصله ویشارت را ارائه کند ،به
عنوان کالس برنده انتخاب میشود[.]13
طبقهبندی مبتنی بر نمایش تنک

مسئله اساسی یک طبقهبند ،تعیین صحیح کالس داده آزمایش با
استفاده از نمونههای آموزش برچسبدار است .نمونه آموزش
قرار
کالس ام در ستونهای ماتریس
داده میشود .در صورتی که تعداد نمونههای آموزشی به اندازه
کافی بزرگ باشد ،فرض میشود که هر بردار آزمایش
(
بُعد بردار ویژگی نمونههای آموزشی و آزمایش است) از کالس ام
را میتوان به صورت تقریبی بر حسب ترکیب خطی بردارهای
نمونههای آموزش کالس ام با مقادیر اسکالر
بیان کرد:

()11

α

α

α

α

از آنجایی که تعلق نمونه آزمایش به هیچیک از کالسها مشخص
نیست ،ماتریس با پشت سر هم قرار دادن ماتریسهای به
شکل زیر تعریف میشود( با فرض داشتن کالس):
43 Activation Function
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()11

()14

که برابر با تعداد کل نمونههای آموزشی تمامی کالسها است.
بنابراین نمایش خطی نمونه آزمایش برحسب کلیه دادههای
آموزشی به صورت رابطه ( )12بازنویسی میشود:
()12
بردار ضرایب
α α
α
که
است و همه درایههای آن به جز درایه مربوط به کالس ام برابر
صفر است .از آنجایی که درایههای هویت نمونه آزمایش را
از اهمیت ویژهای
مشخص می کند ،حل معادله خطی
برخوردار است.
برای حل معادله رابطه ( )12دو حالت مختلف را در نظر میگیریم.
حالت اول
که معادله خطی فرامعین 44خواهد بود و جواب
یکتایی دارد .ولی در مسایل بازشناسی الگو معموال
و
معادله به صورت فرومعین 45بوده و دارای جواب یکتایی نیست.
یکی از راه حلهای معادله رابطه ( ،)12استفاده از جواب نُرم
است ولی از آنجایی که این پاسخ تنک نیست ،خیلی مورد
عالقه نیست .تنکترین جواب معادله رابطه ( )12با حل مسئله
بهینهسازی رابطه ( )13داده میشود.
()13

‖ ‖

̂

‖ ‖ نرم صفر تعریف میشود و به معنای تعداد درایههای مخالف
صفر است[.]22
از آنجایی که پیدا کردن تنکترین جواب ،یک مسئله مشکل است،
روشهای تقریبی متنوعی پیشنهاد شده است .از میان روشهای
تقریبی ارائه شده ،روش جایگزینی نُرم صفر با نُرم یک و همچنین
استفاده از نُرم صفر نَرم شده ) (46SL0بیشتر مورد اقبال است[.]23
در این مقاله از روش  SL0استفاده شده است.
روشهای بهینهسازی چند هدفه
در برخی از مسایل ،نیازمند آن هستیم که چند تابع هدف را به
صورت همزمان بهینه سازیم .معموال حل اینگونه مسایل ،مجموعه-
ای از پاسخها را ارائه میکند که منجر به پاسخهای قابل قبولی
برای توابع هدف میگردد .یک مسئله بهینهسازی با هدف
مشخص و شرایط محدود کننده مربوطه ،به صورت رابطه ()14
تعریف میشود:

44 Over-Determined
45 Under-Determined
46 Smoothed l0
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که
 ،امین شرط محدود کننده به
 ،امین تابع هدف،
صورت نامساوی و
 ،امین شرط محدود کننده به صورت
معادلهای است .به این ترتیب ،مسئله بهینهسازی چند هدفه
عبارت است از یافتن مجموعه پاسخهایی برای که ضمن برآوردن
شرایط محدود کننده،
را نیز بهینه کند.
47
غالبا توابع هدف در تقابل با یکدیگر هستند؛ به گونهای که پاسخ
بهینه برای یکی از آنها ،برای بقیه یک پاسخ غیر بهینه است .در
چنین شرایطی باید با انجام یک مصالحه منطقی بین پاسخها،
جوابهایی را برگزید که از دید تکتک آنها جواب نزدیک به پاسخ
بهینه باشد.
یکی از مفاهیم اساسی در روشهای چند هدفه ،مفهوم تسلط یا
چیرگی 48است .پاسخ را مسلط بر گوییم اگر شرایط زیر را
برآورده سازد:
 -1پاسخ از دید هیچیک از توابع هدف از بدتر نباشد.
 -2پاسخ حداقل در یکی از توابع هدف از بهتر باشد.
را
در صورتی که مجموعه مرجع همه پاسخها باشد،
وجود نداشته
بهینه پرتو 49میگوییم اگر و تنها اگر هیچ
باشد که مسلط بر باشد .مجموعه همه پاسخهای را مجموعه
بهینه پرتو یا جبهه پرتو 51میگوییم[ .]24روشهای بهینهسازی
52
چند هدفه متنوعی همچون MOPSO ،]25[ NSGA I&II51
[ ]26و  ]24[ MOCFO53ارائه گردیده است .در این مقاله از روش
 MOPSOاستفاده شده است.
روشها
در این بخش به تشریح روشهای پیشنهادی برای طبقهبندی
دادههای پالریمتریک پرداخته میشود .نخست ،شاخصهای دقت
طبقهبندی و قابلیت اطمینان به عنوان توابع هدف جهت ارزیابی و
بهینهسازی طبقهبندهای ارائه شده ،معرفی میگردند .در بخش
بعد ساختار طبقهبند پایه مبتنی بر نمایش تنک و سایر طبقه-
بندهای پایه ارائه میگردد .سپس ساختار طبقهبند شورایی با
استفاده از طبقهبندهای پایه بخش قبلی تشریح میگردد .در این
ساختار برای ترکیب خروجی طبقهبندها از روش Naïve Bayes
استفاده شده است .از آنجایی که طراحی یک شورای طبقهبند
بهینه ،برای رسیدن به حداکثر دقت طبقهبندی و قابلیت اطمینان
47 Conflict
48 Domination
49 Pareto-Optimal
50 Pareto Front
51 Non-Dominated Sorting Genetic Algorithm I and
)II(NSGA I&II
52 Multiple Objective Particle Swarm Optimization
53 Multi Objective Central Force Optimization

رضا صالح

یکی از اهداف مدنظر این مقاله است ،در بخش نهایی با استفاده از
روشهای بهینهسازی چند هدفه ،یک روش ترکیب بهینه خروجی
طبقهبندهای پایه ،پیشنهاد شده است.

کالس خاص را داشته باشد ولی به دلیل ورود الگوهایی از کالس
دیگر ،قابلیت اطمینان آن کاهش یابد[.]24

تعریف توابع هدف

دقت طبقهبندی ،پارامتری است که در اغلب مقاالت به عنوان یک
تابع هدف و مالک ارزیابی برای طراحی یک طبقهبند بهینه مورد
استفاده قرار میگیرد .ولی از طرف دیگر پارامتر مهم قابلیت
اطمینان در اغلب فعالیتهای ارائه شده ،خصوصا طبقهبندی
تصاویر پالریمتریک مورد غفلت قرار گرفته و از آن به عنوان یک
تابع هدف برای طراحی طبقهبند بهینه استفاده نشده است .در
ادامه به معرفی دقیق این دو شاخص به صورت توابع برازندگی که
بتوان طبقهبندها را به سمت بهترین مقادیر این توابع سوق داد،
پرداخته میشود.
الف -دقت طبقهبندی

دقت طبقهبندی برای یک کالس به صورت نسبت بین نمونههای
آن کالس که به درستی طبقهبندی شدهاند به تعداد کل نمونههای
آن کالس تعریف میشود .بر این اساس تابع برازندگی برای بهینه-
سازی دقت طبقهبندی مربوط به طبقهبند
به صورت رابطه
( )15معرفی میشود:

شکل  .2نمونههای دو کالس که توسط یک تابع تصمیم خطی از یکدیگر جدا
شدهاند.

قابلیت اطمینان مربوط به کالس ام ) ( به صورت نسبت بین
تعداد الگوهای آن کالس که به درستی تشخیص داده شده
است) ( به تعداد کل تعداد نمونههایی که در فرآیند طبقهبندی
به آن کالس منتسب شده است) ( ،تعریف میشود:
()16
به این ترتیب تابع برازندگی طبقهبند بر اساس مالک قابلیت
اطمینان به صورت رابطه ( )17تعریف میشود[:]27

()15

()17

که بیانگر تعداد کل نقاط آموزشی طبقهبند و
تعداد نقاط آموزشی است که توسط به اشتباه طبقهبندی شده-
اند.
مقدار تابع برازندگی طبقهبند برای دستیابی به
دقت طبقهبندی ماکزیمم است .برای مثال در شکل  2دو کالس
متفاوت که نمونههای آنها در فضای ویژگی دو بعدی با گلولههای
سیاه و سفید از یکدیگر متمایز شدهاند ،به وسیله یک تابع تصمیم
خطی از یکدیگر جدا شدهاند .در این مثال دقت طبقهبندی کالس
سفید  ، %111دقت طبقهبندی کالس سیاه  %81و مقدار تابع
برازندگی برای این طبقهبند بر اساس مالک دقت طبقهبندی %91
است.

برای مثال در شکل  2قابلیت اطمینان کالس سیاه  ، %111کالس
سفید  %83و تابع برازندگی برای این طبقهبند بر اساس شاخص
قابلیت اطمینان برابر با  %83است.

ب -قابلیت اطمینان

قابلیت اطمینان به عنوان یک شاخص مهم در پردازش الگو ،میزان
اعتبار تصمیم نهایی طبقهبند را در مواجهه با یک الگو نشان می-
دهد .چه بسا یک طبقهبند ،توانایی تشخیص تمامی الگوهای یک

∏

طبقهبندی داده پالریمتریک بر اساس طبقهبندهای پایه
الف -طبقهبندی مبتنی بر نمایش تنک

شکل  3بلوک دیاگرام الگوریتم پیشنهادی که از طبقهبند مبتنی
بر نمایش تنک جهت طبقهبندی دادههای پالریمتریک ،استفاده
کرده است را نشان میدهد.
در مرحله نخست با استفاده از نرمافزارهایی نظیر PolSARpro
 ، v4.2ضمن بررسی یک نمایش کلی از تصویر ،ناحیه مورد نظر را
انتخاب نموده و ماتریس همدوسی مربوط به پیکسلهای این ناحیه
را استخراج میکنیم .با توجه به تنوع پوشش ناحیه منتخب تعداد
 cکالس برای آن در نظر میگیریم.
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شکل  .3الگوریتم پیشنهادی جهت طبقهبندی دادهها پالریمتریک مبتنی بر نمایش تنک.
154

یکی از مشکالت موجود در تصاویر راداری وجود پدیده نویز لکه
است که بحث استخراج ویژگی و طبقهبندی آن را با مشکل مواجه
میسازد[ .]11منشا این پدیده به تداخل همدوس ناشی از امواج
پراکنش یافته از تعداد بسیار زیادی المان پراکنشگر مربوط می-
شود[ . ]28لذا کاهش نویز لکه به عنوان یک گام اساسی جهت
استخراج پارامترهای ارزشمند مورد توجه است .برای کاهش نویز
لکه روشهای مختلفی ارائه شده است .تالش این روشها انجام
مصالحهای بین کاهش اثر نویز لکه و حفظ جزئیات مکانی است .از
بین روشهای متداول میتوان به تکنیک چند نگاهی ،255فیلتر
 ،Leeفیلتر  Refined Leeو فیلتر  IDANاشاره کرد[ .]29بررسی-
های انجام شده ،نشان میدهد که فرآیند کاهش نویز لکه فقط
برای استخراج پارامترهای تجزیه ناهمدوس باید صورت پذیرد و در
مقابل استخراج پارامترهای همدوس باید قبل از انجام این فرآیند
انجام گیرد[ .]11لذا پارامترهای ناهمدوس از روی ماتریس
همدوسی که توسط یکی از روشهای کاهش نویز لکه فیلتر شده
است ،استخراج میگردند و پارامترهای همدوس از روی ماتریس
همدوسی غیر فیلتر شده تولید میشوند.
همانطور که در بخش معرفی تصاویر پالریمتریک بیان شد ،تعداد
بسیار زیادی ویژگی از دادههای پالریمتریک قابل استخراج است
که بکارگیری همه این ویژگیها ،ضمن افزایش پیچیدگی سیستم،
الزاما کمک زیادی به افزایش دقت طبقهبندی این اطالعات نمی-
کند .لذا در این مرحله از بین ویژگیهای متنوع ،طبق تحقیقی که
در[ ]31شده است ،تعداد  7پارامتر مطابق جدول 1برای تشکیل
بردار ویژگی استخراج شده است.
جدول .1پارمترهای منتخب جهت تشکیل بردار ویژگی.
پارامتر

توصیف

2

kd

پارامتر توزیع دوسطحی مربوط به تجزیه کرگیجر

0

fv

پارامتر توزیع حجمی مربوط به تجزیه فریمن

0

DERD

اختالف نسبی مقادیر ویژه Double-bounce

2

SERD

اختالف نسبی مقادیر ویژه Single-bounce

5

H

پارامتر آنتروپی تجزیه ̅

54 Speckle Noise
55 Multilook

12

5

A

7

alpha

پارامتر ناهمگونی تجزیه ̅

پارامتر میانگین زاویه  alphaتجزیه ̅

برای ارزیابی الگوریتم پیشنهادی ،دو مجموعه از پیکسلها به
عنوان مجموعه آموزشی و آزمایش انتخاب شده و بردار ویژگی
مربوط به هر یک از پیکسلها ،شامل ویژگیهای جدول 1تشکیل
میگردد .با استفاده از الگوریتم  ،k-meansفضای بردار ویژگی
نمونههای آموزشی مربوط به هر کالس به  Kخوشه تقسیم می-
شود .از کنار یکدیگر قرار دادن مراکز خوشه مربوط به هر یک از
تشکیل میشود.
 cکالس ،ماتریس دیکشنری با ابعاد
برای یک نمونه آزمایش
) ،ابتدا نمایش تنک بردار
(
ویژگی آن ، ̂ ،محاسبه میگردد .به طور ایدهآل عناصر غیر صفر
موجود در ̂ مربوط به ستونهای کالس متناظر ماتریس خواهد
بود .ولی به دلیل نویز و خطاهای مدلسازی ،عناصر غیر صفر مربوط
به سایر کالسها نیز وجود دارد .یک راه ساده آن است که نمونه
را به کالس با بزرگترین مقادیر متناظر موجود در ̂ متناظر کنیم.
ولی این راه حل همیشه به بهترین پاسخ منجر نمیشود .راه حل
مناسبتر که در [ ]22پیشنهاد شده ،آن است که کالسی را به
عنوان برنده برگزینیم که ضرایب مربوط به آن کالس در ̂  ،بهتر
بتواند نمونه مورد نظر را تولید کند .برای این منظور برای کالس ،
بردار
̂ را برابر با ̂ تعریف میکنیم (به جز
ǡ
برای عناصر سایر کالسها که صفر در در نظر گرفته میشود) .به
این ترتیب به کمک ضرایب مرتبط به کالس ام میتوان نمونه
̂ تقریب زد .حال کالسی که
آزمایش را به صورت ̂
بتواند فاصله بین و ̂ را حداقل سازد به عنوان کالس برنده
اعالم میشود .با استفاده از این روش تکتک پیکسلهای مجموعه
آزمایش ،طبقهبندی میشوند.
در مرحله بعد عملکرد الگوریتم پیشنهادی با استفاده از دو پارامتر
«دقت طبقهبندی» و «قابلیت اطمینان» مورد ارزیابی قرار می-
گیرد.

رضا صالح

ب -سایر طبقهبندهای پایه
در این بخش به کمک دادههای آموزش و آزمایش ارائه شده در
قسمت قبل ،طبقهبندی دادههای پالریمتریک با استفاده از طبقه-
بندهای  ،SVMشبکه عصبی پرسپترون و  K-NNبه طور مستقل
انجام میشود .مراحل آمادهسازی داده ،کاهش نویز لکه و استخراج
ویژگی ،کامال مطابق شکل  3برای هر طبقهبند اجرا میشود .در
مرحله بعد عملکرد هر یک از این طبقهبندهای پایه با توجه به
پارامترهای دقت طبقهبندی و قابلیت اطمینان مورد بررسی قرار
میگیرد.
طبقهبندی شورایی دادههای پالریمتریک
در این بخش به تشریح طبقهبندی شورایی دادههای پالریمتریک
پرداخته میشود .ساختار این شورای طبقهبند به همراه نحوه
ترکیب خروجی طبقهبندهای پایه در شکل  4مشاهده میگردد.

مراحل آمادهسازی ،فیلتر کاهش نویز لکه و استخراج ویژگی دقیقا
مانند بخش قبل انجام میشود .بردار ویژگی هر یک از پیکسلها
شامل پارامترهای جدول 1است .در مرحله بعد ،ضمن اختصاص
نمونههای آموزش مربوطه به هر یک از کالسهای طبقهبندهای
 K-NNو نمایش تنک ،با استفاده از ویژگیهای استخراج شده از
دادههای آموزش ،هریک از طبقهبندهای  SVMو شبکه عصبی به
صورت مستقل آموزش داده میشوند.
برای بازشناسی کالس نمونه آزمایش ،ابتدا خروجی هریک از چهار
طبقهبند را برای آن مشخص میکنیم .اکنون برای تولید نتیجه
نهایی ،باید خروجی طبقهبندها با یکدیگر ترکیب شوند .یکی از
روشهای مرسوم جهت ترکیب نتایج طبقهبندها استفاده از رای
گیری اکثریت است که در آن برای همه طبقهبندها از یک وزن
یکسان استفاده میکنند .در این تحقیق ما از روش Naïve Bayes
برای تلفیق خروجی طبقهبندهای پایه استفاده کردهایم.

شکل  .4ساختار شورای طبقهبند.

این فرآیند برای تکتک پیکسلهای مجموعه آزمایش تکرار شده و
کالس حاصل از طبقهبندی شورایی آنها مشخص میشود .در
نهایت میتوان عملکرد طبقهبند شورایی طراحی شده را از نقطه
نظر پارامترهای دقت طبقهبندی و قابلیت اطمینان مورد ارزیابی
قرار داد.

دادههای پالریمتریک جنبه نوآوری دارد .بلوک دیاگرام طرح
پیشنهادی در شکل  5مشاهده میشود.
.

طبقهبندی شورایی با استفاده از قاعده ترکیب ابتکاری و

ابزارهای بهینهسازی چند هدفه
در بخش قبل ،جهت ترکیب خروجی طبقهبندهای پایه از وزن-
هایی استفاده شده بود که توسط روش  Naïve Bayesارائه گردیده
بود .در روش پیشنهادی که در این بخش ارائه خواهد شد ،با
استفاده از الگوریتمهای ابتکاری چند هدفه اوزان مربوط به هر یک
از طبقهبندهای پایه به نحوی تعیین خواهد شد که دو تابع هدف
دقت طبقهبندی و قابلیت اطمینان شورای طبقهبند نهایی به طور
همزمان ،حداکثر گردد .نکته قابل توجه در این طرح پیشنهادی در
نظر گرفتن پارامتر قابلیت اطمینان به عنوان یک تابع هدف برای
طراحی طبقهبند شورایی بهینه است که این مسئله در خصوص

شکل  .5بلوک دیاگرام طبقهبندی شورایی بهینه با دیدگاه چند هدفه.

مراحل آمادهسازی ،کاهش نویز لکه و استخراج ویژگی مانند
بخشهای قبل صورت میگیرد .سپس با استفاده از دادههای

فصلنـامه صنـايع الكترونيـك دوره  7شمـاره  3پاییز 1395
Electronics Industries Quarterly Vol.7 No. 3 Autumn 2016

13

طبقه بندی شورایی تصاویر پالریمتریک راداری با روزنه مصنوعی با استفاده از طبقه بند مبتنی بر نمایش تنک و قاعده ترکیب ابتکاری چند هدفه

آموزشی ،چهار طبقهبند پایه به صورت مستقل آموزش داده می-
شوند .به این ترتیب برای هر پیکسل ،چهار نتیجه مستقل حاصل
میشود .سپس با وزندهی موثر طبقهبندهای پایه ،خروجی نهایی
را تولید میکنیم .برای این منظور بردار اوزان طبقهبندهای پایه را
به صورت شکل  6پیشنهاد میکنیم.
در این طرح ،ضریب
بیانگر وزن طبقهبند iام با خروجی کالس
 jاست .با فرض مشخص بودن بردار اوزان ،با توجه به کالس
خروجی هر یک از طبقهبندها ،وزن مربوطه استخراج شده و اوزان

کالسهای مشابه در شورای طبقهبندی با یکدیگر جمع میشوند.
در نهایت کالس با حاصلجمع حداکثر به عنوان خروجی شورای
طبقهبند اعالم میشود .برای تعیین بردار اوزان بهینه از الگوریتم-
های بهینهسازی ابتکاری چند هدفه استفاده میشود .توابع هدف
مورد نظر دقت طبقهبندی و قابلیت اطمینان است .حال با استفاده
از دادههای دادههای آزمایش ،میتوان عملکردطبقهبند شورایی
طراحی شده را ارزیابی نمود.

شکل  .6بردار اوزان طبقهبندهای پایه.

مجموعه داده و نتایج شبیه سازی
جهت ارزیابی الگوریتمهای پیشنهادی از یک تصویر پالریمتریک
کامل که در باند  از ناحیه فلولند کشور هلند توسط سنجنده
  اخذ شده است ،استفاده میگردد .برای نمایش تصویر
ناحیه مورد نظر و استخراج ویژگیها از نرمافزار ʹͶǤ
استفاده شده است .ابعاد تصویر  1124×751پیکسل و قدرت
تفکیک مکانی  12×6متر است[ .]6نماش پاولی منطقه مورد نظر
که حاصل ترکیب
به
به عنوان باند قرمز،
عنوان باند سبز و
به عنوان باند آبی است ،به همراه
دادههای زمینی متناظر که شامل  11کالس از پوششهای مختلف
است ،درشکل  7مشاهده میشود.
در این تحقیق از تعداد  7151نمونه جهت آموزش و ارزیابی
الگوریتمها استفاده شده است .از بین این نمونهها ،تعداد 824
نمونه به صورت تصادفی جهت آموزش الگوریتمها انتخاب شده و از
سایر آنها به عنوان نمونه آزمایش برای ارزیابی الگوریتمها استفاده
گردیده است .تعداد نمونههای آموزش و آزمایش برای هر یک از
کالسها در جدول  2ارائه شده است .در گام اول مراحل آماده-
سازی داده ،کاهش نویز لکه و استخراج ویژگیها که برای تمامی
الگوریتمها یکسان است ،اجرا میشود .با توجه به قابلیتهای فیلتر
 Refined Leeدر خصوص حفظ ویژگیهای پالریمتریک و
همبستگی بین کانالها[ ،]11برای کاهش نویز لکه از این فیلتر با
اندازه پنجره  5 5استفاده شده است .برای هر یک از نمونههای
آموزشی و آزمایش ،مطابق جدول ،1بردار ویژگی به طول 7
تشکیل میگردد .در ادامه به تشریح جزئیات مربوط به هر الگوریتم
و ارائه نتایج آنها پرداخته میشود.
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شکل  .7نمایش پاولی منطقه فلولند اخذ شده توسط سنجنده  ( AIRSARپایین،
سمت چپ)  ،دادههای زمینی( پایین ،سمت راست) و کالسهای متناظر با داده-
های زمینی ( باال)[.]6

طبقهبندی تصویر با استفاده از طبقهبندهای پایه و نتایج
برای بهرهگیری از تکنیک نمایش تنک به عنوان یک طبقهبند ،با
استفاده از الگوریتم  ،k-meansنمونههای آموزشی مربوط به هر
خوشه) تقسیم میشود .از کنار
کالس به خوشه (
یکدیگر قرار دادن مراکز خوشه مربوط به هر یک از ده کالس،
تشکیل میشود( تعداد ویژگی
ماتریس با ابعاد
مربوط به هر یک از نمونههای آموزش و آزمایش برابر  7است).
برای تعیین کالس یک نمونه آزمایش با بردار ویژگی
،
ابتدا نمایش تنک آن(̂ ) با استفاده از روش نُرم صفر نَرم شده
) ،(SL0محاسبه میگردد .حال با توجه به الگوریتمی که در بخش
طبقهبند مبتنی بر نمایش تنک ارائه گردید ،کالسی که بهترین
تخمین را برای ارائه نماید به عنوان کالس برنده انتخاب میشود.
نتایج حاصل از بکارگیری طبقهبند مبتنی بر نمایش تنک از نقطه
نظر توابع هدف دقت طبقهبندی و قابلیت اطمینان برای نمونههای
آموزش وآزمایش در جدول  0مشاهده میشود .همانگونه که
مالحظه میشود با افزایش تعداد خوشه از  8به  ،16دقت طبقه-
بندی و قابلیت اطمینان برای هر دو دسته نمونههای آموزش و
آزمایش ،افزایش پیدا کرده است .البته این افزایش کارایی با هزینه

رضا صالح

افزایش پیچیدگی سیستم در دو مرحله خوشهبندی دادههای
آموزش و یافتن نمایش تنک هر یک از نمونههای ورودی حاصل
می شود .لذا با توجه به کارایی بهتر ،در ادامه برای تشکیل طبقهبند

شورایی از طبقهبند مبتنی بر نمایش تنک با  16خوشه استفاده
میشود.

جدول  .2تعداد نمونههای آموزش و آزمایش استفاده شده برای هر یک از کالسها.

سیبزمینی

چغندر

علفزار

جنگل

یونجه

نخود سبز

کلزا

گندم0

گندم 0

گندم 2

635

614

621

611

615

619

641

623

631

621

82

82

76

83

86

85

نتایج طبقهبندهای پایه  ،SVMشبکه عصبی و  K-NNبرای نمونه-
های آموزش و آزمایش نیز در جدول  0مشاهده میشود .برای
طبقهبند  SVMاز تابع گوسی به عنوان تابع کرنل استفاده شده
است .در این طرح از یک شبکه عصبی پرسپترون با یک الیه
مخفی به عنوان طبقهبند شبکه عصبی بهره گرفته شده است.
تعداد نرونهای الیه ورودی برابر با تعداد ویژگیها ،7 ،تعداد نرون-
های الیه میانی  5و برای نرون الیه خروجی یک نرون که نمایانگر
کالس خروجی است ،در نظر گرفته شده است .تعداد نزدیکترین
همسایههای طبقهبند  3 ،K-NNلحاظ شده است( .)K=3مقادیر
دقت طبقهبندی میانگین و قابلیت اطمینان میانگین برای دادههای
آموزش و آزمایش ( برای حالت طبقهبند نمایش تنک با 16
خوشه) نیز در جدول  0آورده شده است.
برای بررسی دقیقتر عملکرد هر یک از طبقهبندهای پایه برای
کالسهای مختلف ،دقت طبقهبندی نمونههای آزمایش در جدول
 4ارائه شده است .همانطور که مشاهده میگردد ،هر یک از طبقه-
بندها ،برخی از کالسها را با دقت بیشتری نسبت به سایر طبقه-
بندها ،طبقهبندی میکنند .برای مثال طبقهبند مبتنی بر نمایش
تنک( با  )K=16کالسهای گندم ،3کلزا و سیبزمینی ،طبقهبند
 ،SVMکالسهای یونجه و چغندرقند ،طبقهبند  ،K-NNکالسهای
گندم ،1نخودسبز ،جنگل و علفزار و طبقهبند شبکهعصبی کالس
گندم 2را نسبت به سایر طبقهبندها با دقت باالتری طبقهبندی
میکنند .لذا این طبقهبندهای پایه از گوناگونی مناسب جهت
طراحی طبقهبند شورایی که در بخش بعد به معرفی آن پرداخته
میشود ،برخوردار هستند.
طبقهبندی شورایی و نتایج
همانطور که در بخش قبل مالحظه شد ،طبقهبندهای پایه مورد
استفاده از گوناگونی کافی برای طراحی یک طبقهبند شورایی با

84

77

84

85

تعداد نمونههای آموزش

تعداد نمونههای آزمایش

رویکرد سطح طبقهبند ،برخوردار هستند .برای این منظور،
خروجیهای طبقهبندهای پایه آموزش دیده مرحله قبل برای
طبقهبندی یک نمونه آزمایش با استفاده از معیار  Naïve Bayesبا
یکدیگرتلفیق میشوند(شکل  .)4ماتریس سردرگمی حاصل از
طبقهبندی شورایی نمونههای آزمایش در جدول  5مشاهده می-
شود .سطرهای این ماتریس بیانگر دادههای مرجع و ستونهای آن
معرف نتایج طبقهبندی است .همانطورکه مالحظه میگردد،
عملکرد طبقهبند شورایی هم از لحاظ دقت طبقهبندی و هم از
لحاظ قابلیت اطمینان نسبت به طبقهبندهای پایه به نحو
چشمگیری بهبود یافته است به طوری که دقتطبقهبندی و
قابلیت اطمینان شورای طبقهبندی به ترتیب به میزان  8/41و
 38/28درصد نسبت به عملکرد میانگین طبقهبندهای پایه بهبود
یافته است .افزایش قابل توجه پارامتر قابلیت اطمینان طبقهبند
طراحی شده ،از نقاط قوت طرح پیشنهادی است که نشان از اعتبار
باالی تصمیم نهایی آن میدهد.
بهینهسازی چند هدفه طبقهبند شورایی و نتایج

در این بخش برای تعیین اوزان بهینه شکل  ،6از الگوریتم بهینه-
سازی چند هدفه  MOPSOاستفاده شده است .توابع هدفی که
وزنها برای آن بهینه میشوند ،دقت طبقهبندی و قابلیت اطمینان
است .حد پایین و باالی وزنها به ترتیب برابر  1/1و  111در نظر
گرفته شده است .جمعیت اولیه برابر با  ،511حداکثر تعداد تکرارها
 151و پارامترهای  c1و  c2برابر با  1و  2انتخاب شدهاند .بعد از
اجرای روش بهینهسازی  ،MOPSOیک مجموعه از پاسخهای
نامغلوب حاصل میشود که یکی از این پاسخها با درنظر گرفتن
اطالعات جانبی توسط کاربر انتخاب میشود.
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طبقه بندی شورایی تصاویر پالریمتریک راداری با روزنه مصنوعی با استفاده از طبقه بند مبتنی بر نمایش تنک و قاعده ترکیب ابتکاری چند هدفه
جدول  .3نتایج مقایسهای طبقهبندهای پایه برای نمونههای آموزش و آزمایش.
نمایش تنک با K=16

نمایش تنک با K=8

نمونههای

نمونههای

نمونههای

نمونههای

نمونههای

نمونههای

نمونههای

نمونههای

نمونههای

نمونههای

86/91

88/11

88/74

89/44

88/15

96/72

88/41

91/15

87/65

89/93

دقت طبقه-

31/16

31/26

28/91

32/77

33/13

73/36

33/18

38/57

29/78

37/57

قابلیت

SVM
آزمایش

شبکه عصبی

K-NN
آموزش

آموزش

آزمایش

آموزش

آزمایش

آزمایش

آموزش

دقت طبقهبندی میانگین نمونههای آزمایش44/20 :

نمونهها

آموزش

بندی()%

دقت طبقهبندی میانگین نمونههای آموزش42/24 :

قابلیت اطمینان میانگین نمونههای آزمایش02/52 :

اطمینان()%

قابلیت اطمینان میانگین نمونههای آموزش20/44 :

جدول  .4دقت طبقهبندی نمونههای آزمایش توسط طبقهبندهای مختلف(.)%

سیبزمینی

چغندر

علفزار

جنگل

یونجه

نخود سبز

40/54

کلزا

گندم0
42/47

گندم0

گندم 2

72/20

40/25

45/47

44/02

77/70

44/50

47/20

52/52

42/22

45/42

K-NN

75/52

44/42

42/42

45/22

222/22

40/45

42/22

75/22

44/22

70/72

42/22

42/50

45/20

45/00

44/45

42/40

47/20

42/24

40/55

25/24

40/42

44/45

42/25

42/40

45/54

45/00

44/22

45/50

45/57

02/20

SVM
نمایش تنک با K=8

75/54

45/42

47/25

42/50

45/74

45/20

برای این منظور از بین پاسخهای نامغلوب ،پاسخ با بهترین دقت
طبقهبندی برگزیده شده است که ماتریس سردرگمی حاصل از
طبقهبندی نمونههای آزمایش در جدول  6مشاهده میشود.
همانطور که مالحظه میشود ،عملکرد طبقهبند شورایی
پیشنهادی ،از نقطه نظر دقت طبقهبندی و خصوصا از جهت قابلیت
اطمینان نسبت به طبقهبند مبتنی بر معیار  Naïve Bayesبه طور
قابل مالحظه ای بهبود یافته است .افزایش کارایی طرح پیشنهادی
برای پارامترهای دقت طبقهبندی و قابلیت اطمینان نسبت به
میانگین طبقهبندهای پایه به ترتیب  8/8و  41/88درصد می-
باشد .این افزایش کارایی نسبت به طبقهبند شورایی مبتنی بر
معیار  Naïve Bayesبه ترتیب  1/39و  2/6درصد است.
دقت طبقه-

سیب-

شبکه عصبی

نمایش تنک با K=16

جدول  .5نتایج حاصل از طبقهبند شورایی پیشنهادی
نخود

چغندار

علفزار

جنگل

یونجه

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

520

2

2

505

2

22

2

522

2

2

2

5

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

یونجه

2

2

2

2

جنگل

2

2

2

2

علفزار

2

2

2

2

چغندر

سیبزمینی

بندی(درصد)
47/25

2

2

45/74

2

2

2

47/42

2

2

2

2

44/72

2

2

2

0

44/24

2

2

5

2

522

44/05

4

2

2

522

2

45/04

2

2

547

2

00

2

44/42

2

520

2

2

2

2

44/20

555

02

2

24

2

2

2

44/70

72/24

جهت مقایسه و ارزیابی عملکرد الگوریتمهای ارائه شده ،دقت
طبقهبندی و قابلیت اطمینان هر یک از طبقهبندهای پایه ،طبقه-
بند ویشارت ،طبقهبند پیشنهادی مرجع[ ،]11طبقهبند شورایی
مبتنی بر  Naïve Bayesو طبقهبند شورایی بهینهشده چند هدفه
در جدول  7مالحظه میگردد .همانگونه که مشاهده میشود،
بکارگیری ایده طبقهبند شورایی ،عملکرد طبقهبندهای پایه را از هر
دو منظر دقت طبقهبندی و قابلیت اطمینان بهبود میبخشد.
همچنین با استفاده از بهینهسازی چند هدفه میتوان اوزان شورای
طبقهبند را به نحوی انتخاب کرد که عملکرد آن نسبت به طرح
مبتنی بر معیار  Naïve Bayesافزایش کارایی داشته باشد.

زمینی

42/47

16

آزمایش

طبقهبندها

سبز

کلزا

گندم0

گندم0

گندم2

کالس

27

20

02

552

گندم 2

2

522

20

گندم 0

25

5
0

گندم 0
نخود سبز

کلزا

رضا صالح
44/05

45/52

40/02

44/22

44/42

45/02

دقت طبقهبندی کلی45/20 :

دقت طبقه-

سیب-

قابلیت اطمینان کلی 54/40 :

نخود

چغندار

علفزار

جنگل

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

527

2

2

2

505

0

4

2

522

2

2

2

4

522

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

یونجه

04

2

2

2

2

2

جنگل

2

2

2

2

2

2

علفزار

2

02

2

2

2

2

2

2

چغندر

44/40

45/24

45/27

44/42

47/52

47/27

42/47

45/05

قابلیت

45/40

2

2

44/22

2

2

2

47/55

2

2

2

44/55

2

2

2

2

44/05

2

2

2

2

45/55

24

0

2

544

45/24

2

2

540

2

44/24

2

524

0

2

40/42

542

02

45/44

45/05

سبز

دقت طبقهبندی کلی45/40 :

نتیجه گیری
تصاویر پالریمتریک راداری ضمن قابلیت تفکیک باال ،حاوی
اطالعات با ارزشی از ناحیه تصویربرداری هستند که از آنها میتوان
به نحو موثری برای طبقهبندی پوششهای مختلف سطح زمین
استفاده کرد .در این تحقیق الگوهای متنوعی جهت طبقهبندی
تصاویر پالریمتریک راداری معرفی شده است .با استفاده از تکنیک
نمایش تنک که اخیرا در مباحث پردازش سیگنال مورد توجه قرار
گرفته است ،یک طبقهبند پایه طراحی و پیشنهاد گردیده است .در
کنار دقت طبقهبندی ،در این تحقیق ،پارامتر قابلیت اطمینان که
در مباحث طبقهبندی تصاویر پالریمتریک کمتر مورد توجه قرار

طبقهبند

طبقهبند

طبقهبند

بهینهسازی

مبتنی بر

معیار Naïve
Bayes

مرجع
[]22

شورایی با

شورایی

اطمینان(درصد)

یونجه

بندی(درصد)
40/72

47/22

45/40

جدول  .6نتایج حاصل از بهترین راه حل ارائه شده توسط روش بهینهسازی .MOPSO

زمینی
2

47/05

40/27

قابلیت

پیشنهادی

کلزا

گندم0

گندم0

گندم2

کالس

25

7

00

575

گندم 2

4

522

22

گندم 0

2

5
2

گندم 0
نخود سبز

کلزا

سیبزمینی
اطمینان(درصد)

قابلیت اطمینان کلی 70/20 :

گرفته است ،جهت ارزیابی عملکرد طبقهبندهای طراحی شده
استفاده گردیده است .در مرحله بعد با استفاده از معیار Naïve
 Bayesشورای طبقهبندها شامل طبقهبندهای پایه شبکه عصبی،
 SVM ،K-NNو طبقهبند مبتنی بر نمایش تنک طراحی گردید.
نهایتا یک ساختار شورای طبقهبندها پیشنهاد گردید که اوزان آن
با استفاده از تکنیک بهینهسازی چند هدفه  MOPSOو در نظر
گرفتن پارامترهای دقت طبقهبندی و قابلیت اطمینان به عنوان
توابع هدف تعیین شده است .نتایج شبیهسازی نمایانگر برتری
شورای طبقهبند بهینه پیشنهادی از منظر هر دو تابع هدف دقت
طبقهبندی و خصوصا قابلیت اطمینان است.

جدول  .7مقایسه عملکرد الگوریتمهای مختلف
طبقهبند

نمایش تنک

نمایش تنک

خوشه
K=16

خوشه
K=8

با تعداد

با تعداد

طبقه-

طبقهبند

طبقه-

بند
SVM

شبکه

عصبی

45/40

45/20

40/25

70/22

44/22

47/55

45/42

44/25

44/72

70/20

54/40

25/20

0/47

00/24

04/74

02/25

00/20

04/42

چند هدفه

ویشارت

طبقهبند

طبقهبند

بند
KNN
دقت طبقه-
بندی

کلی(درصد)
قابلیت

اطمینان

کلی(درصد)
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