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 چکیده

یی برای تحلیل این ابزارهای پیرامونش، استفاده از هادادهشدن در حجم وسیعی از  ورغوطهبه  توجه با شک نیاز عصر امروز بشر،بدون 

ی از کی .هاستدادهی مهم در استخراج دانش از ابزارهایکی از  هادادهی بندطبقه .هاستآنو دستیابی به دانش نهفته درون  هاداده

 شودیماین قضیه وقتی آشکار  تیاهم آوردن بهترین مدل است. دست به پیش روی است، هادادهی بندطبقهمشکالتی که در هر روش 

 جهیدرنتهم بوده است.  تیاهمکمی طورکلبهی و یا زینو ی پرت،هادادهی دارا ،شدهاستفادهیی که برای آموزش مدل هادادهکه مجموعه 

 ازجملهی کاودادهی هابرنامهکلیه  نیبنابرا ی جدید گزارش نماید.هادادهنتایج خوبی را در تشخیص  تواندینم آمدهدستبهمدل 

ی هاروش نیترمحبوب. یکی از کنندیمصرف  هادادهاین  ریتأثی از کار خود را روی تحلیل و کم کردن اعمدهی، بخش بندطبقه

فقط به بخش  دیآیم دست بهی که توسط این روش اجداکننده سطح ابر ( هستند.SVMپشتیبان )ی بردار هانیماش هادادهی بندطبقه

ی نویزی و پرت بسیار حساس است. از طرف دیگر اهمیت هادادهنسبت به  SVM جهیدرنتی آموزش بستگی دارد. هادادهکوچکی از 

بودن بین گونیی همتنهابه شدهاستخراج. اطالعات طیفی شودیم، یکسان در نظر گرفته کنندیمیی که در آموزش شرکت هادادهتمام 

ی فیط فراآوردن اطالعات مکانی از تصاویر  دست به، کنندیمی بندطبقهو حتی نویزها را هم وارد  دهندینمی تصویر را نشان هاکسلیپ

یی نظیر خودروها وغیره در نظر گرفته نشوند. با ترکیب هاعارضهتا  کندیمکمک ت مکانی نظیر واریانس هستند، که مبتنی بر اطالعا

ی هایژگیویی از هارمجموعهیزپیشنهادی  درروش .شودیمبیشتر  هاکالسی بین ریپذییجدادر فضای شباهت  هایژگیواین 



 
نتایج حاصل از  تیدرنها، شوندیمجداگانه وارد طبقه بند  صورتبهو هرکدام  شودیمی در نظر گرفته فیط فرااز تصویر  شدهاستخراج

 .شوندیمترکیب  باهماز این طبقه بندها  هرکدام

 

 

 مکانی. اطالعات طیفی، اطالعات ی بردار پشتیبان،هانیماش ی کلیدی:هاواژه

 مقدمه -1
و اطالعات پیرامون خود مواجه  هادادهبا حجم وسیعی از  روزههمهکه عصر انفجار اطالعات است.  میکنیمامروز در روزگاری زندگی 

است تا از کامپیوتر و ی مختلف صنعت و علوم باعث شدههاشاخهداده در  روزافزونهستیم، اما حلقه مفقوده عصر ما دانش است. رشد 

ی است اگونهبه هاآن، استخراج دانش از هادادهشود. هدف از پردازش استفاده هادادهعلوم مربوط به آن جهت پردازش این حجم باال از 

استفاده نمود. قبل از آنکه وارد مباحث اصلی شویم، الزم است بر مفاهیم مهندسی دانش و  هاآنکه بتوان در کاربردهای دیگر از 

 .(Studer et al, n.d)استخراج دانش تکیه بیشتری شود مؤثریک ابزار  عنوانبهی کاوداده

ی امجموعهی فیفرا طکه در تصاویر  است 1سطح داده نیاول .نظر گرفته مراتبی را در یک ساختار سلسل توانیمبرای رسیدن به دانش 

اطالعات در طبقه بند وارد شود  عنوانبه تواندیم. خود این درجات خاکستری باشندیمی مختلف هاموجطولاز درجات خاکستری برای 

که سطح بعدی است.  شودیم 2ی سبب تولید اطالعاتفیفرا طی این تصاویر بر روبدهد. پردازش  موردنظرو دانشی را در مورد منطقه 

با استفاده از ابزارهای استخراج ویژگی نظیر آنالیز اصلی  هایژگیوطیفی و یا مکانی باشد.  صورتبه تواندیم شدهاستخراجی هایژگیواین 

شامل شناختی است  3. مرحله بعد یعنی دانشندیآیم به دستی ماتریس، ماتریس هم رخداد و غیره منف ریغاجزا، مورفولوژی، تجزیه 

آموزش  موردنظر، طبقه بند هایژگیواز  شدهاستخراجی آموزشی هاداده، به کمک دیآیم به دست موردنظرکه از نواحی مختلف تصویر 

 شدهدادهبه کمک این طبقه بندهای آموزش  .کندیمدست پیدا  تریتخصصدر مرحله دانش کاربر به اطالعات  درواقع. شودیمداده 

که در این صورت دانش تبدیل  بندی نماید طبقههمندارد را  هاآنی تصویر را که هیچ اطالعاتی در مورد هاکسلیپباقی  تواندیمکاربر 

 ت.اس شدهدادهدانش نشان  مراتبسلسله، شودیم( که مدل هرمی دانش نیز نامیده 1شکل ) در .شودیمبه خرد 

                                                             
1 Data 
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 .    (1311)سبزه کار،دانش مراتبسلسله (1)شکل 

 

جداگانه دانشی را در مورد  صورتبهی موجود است که هرکدام فیفرا طاطالعات( از تصاویر ها )یژگیوابزارهای زیادی برای استخراج 

ی تصاویر بندطبقه. هدف اصلی رسیدن به دانشی مناسب در مورد دهندیممشخص در اختیار قرار  ی با درصد اطمینانفیفرا طتصاویر 

 .هاستیژگیوی به کمک این فیفرا ط

 .آوردیمدقیق  فراهم  صورتبهرا  هاعارضهی و تشخیص برداربهرهی با رزولوشن طیفی و مکانی باال امکان فیفرا طامروزه وجود تصاویر 

ی مختلف نظیر شناسایی تغییرات، کشاورزی، صنعت وغیره باعث شده است هاحوزهی در فیفرا طی تصاویر بندطبقهی فراوان کاربردها

ی مکانی و هایژگیوی استخراج بر روهای اخیر مطالعات سالی طبقه بند با دقت باال افزایش بیابد. در هامدلی ایجاد بر روتا تمایالت 

یکی از ابزار استخراج ویژگی  شدهانجامی که در بسیاری از مطالعات اهگونبهی داشته است، ریگچشمی افزایش فیفرا ططیفی از تصاویر 

ی ریپذکیتفکدر بهبود فرآیند  هایژگیو. بسیاری از این شودیموارد طبقه بند  شدهاستخراجو سپس ویژگی  شدهاعمالی تصویر بر رو

 .کنندیمکمک فراوانی  هاکالسبین 

 

 ارزیابی مدل طبقه بند -2
ی تصاویر است. بندطبقه، ارایه یک مدل جامع و مناسب برای خوردیمی به چشم فیفرا طی تصاویر بندطبقهیکی از مشکالتی که در 

باشد. یکی از راهکارهای مناسب افزایش دقت پذیری و استحکام باال برخوردارکننده مناسب باید از دقت، سرعت و توسعهبندییک طبقه



 
بند جدا از صحت باال بایستی میزان شده است. طبقههای استخراجاستفاده از فضای کرنلی برای تلفیق ویژگیها کنندهبندیطبقه

ها کننده با صحت باال است که در عین حال نسبت به نویز ویژگیبندیباشد. هدف تعیین یک مدل طبقهاستحکام باالیی نیز داشته

بندی کننده یک طبقهبندیبند بردارپشتیبان است، این طبقهاستفاده طبقه موردکننده باشد. طبقه بندیحساسیت کمتری داشته

کننده در کنار استحکام آن در کابردهایی همانند شناسایی تغییرات و بندیهاست. صحت باالی این طبقهحساس به نویز و بعد داده

های اطالعاتی بزرگتر کارایی کننده بایستی در بانکبندیبقهکشاورزی کاربرد فراوانی دارد. درکنار همه ی این مسایل مطرح شده یک ط

مناسبی داشته باشد، به این معنی که تنها برای یک داده خاص جواب مناسبی ندهد و این صحت و سرعت و استحکام برای جامعیت 

 های مورد بررسی برقرارباشد.داده

ی استخراج ویژگی نتیجه یکسانی را در ابزارهای باشد یا کشاورزی( ناحیه شهر تواندیمهر تصویر با توجه به ساختاری که دارد )

ایده ال از قبل ویژگی مطلوبی را برای منطقه تعیین نمود، به دنبال  صورتبه شودینم کهییازآنجاو  دهندینمی نهایی آن بندطبقه

ی ترکیبی هاکرنلی استفاده از بندطبقهود مدل ی از راهکارهای بهبکی ی هستیم.فیفرا طی تصاویر بندطبقهراهکاری ایده آل برای 

ماتریس  کیآنی نهایی جهینت، شودیمی تصویر اعمال بر روی تصویر اعمال شد، یک کرنل بر رو موردنظرهر ویژگی  ازآنکهپساست، 

به فضای کرنلی  هایژگیوی تصویر است. با ورود هاکسلیپی با سایر فیفرا طتصویر  کسلیهر پمیزان شباهت  دهندهنشانگرام است که 

. استفاده از دینمایمی موجود با دقت باالتری عمل هاکالسو طبقه بند در تعیین  ابدییمافزایش  نامشابهی هاکسلیپتمایز بین 

کرنلی در تفکیک پذیری ها در فضای . نحوه ترکیب ویژگیدهدیمی را ترمطلوبی طیفی نتیجه هایژگیوی مکانی در کنار هایژگیو

 کننده تاثیرگذار است و نیاز به کاووش دارد.بندیها و صحت طبقهکالس

بند عالوه برصحت و سرعت باالی های درفضای ویژگی است که این طبقهبند به کمک ترکیب ویژگیآوردن یک مدل طبقههدف بدست

 های ورودی داشته باشد.نهایی، حساسیت کمتری به نویز ویژگی

 پذیرخواهدبود.های زیر انجامبند به کمک روشپس ارزیابی یک مدل طبقه

  )ی است که میزان توانایی یک مدل را در بندطبقهمعیار ارزیابی یک روش  نیترمهممیزان دقت در تشخیص )پیشگویی

 .کندیمتشخیص صحیح برچسب یک کالس مشخص 

  باشدیممدل و زمان استفاده از آن الزم  ی به لحاظ زمانی که برای ایجاد یکریپذتوسعهسرعت و. 

  دینمایمتعیین  شدهحذفقوی بودن معیار مهم دیگری است که میزان توانایی یک مدل را در برخورد با نویز و مقادیر. 



 
 ی مقیم در هادادهی اطالعاتی بزرگ و نه هابانکمیزان کارایی در  نظرازنقطهی معیار دیگری است که یک روش ریپذتوسعه

 .ردیگیمی قرار موردبررسحافظه 

  توسط مدل. جادشدهیاقابل تفسیر بودن بدین معنی که میزان سطح و درک 

 

 هادادهیروایجاد اطالعات از  -3
دقیق برای ما فراهم  صورتبهرا  هاعارضهی و تشخیص برداربهرهی با رزولوشن طیفی و مکانی باال امکان فیفرا طامروزه وجود تصاویر 

ی مختلف نظیر شناسایی تغییرات، کشاورزی، صنعت و... باعث شده هاحوزهی در فیفرا طی تصاویر بندطبقه. کاربردهای فراوان آوردیم

ی مکانی اهیژگیوی استخراج بر روای اخیر مطالعات هلسای طبقه بند با دقت باال افزایش بیابد. در هامدلی ایجاد بر رواست تا تمایالت 

یکی از ابزار استخراج  شدهانجامی که در بسیاری از مطالعات اگونهبهی داشته است،  ریگچشمی افزایش فیفرا طو طیفی از تصاویر 

در بهبود فرآیند  هایژگیو. بسیاری از این شودیموارد طبقه بند  شدهاستخراجو سپس ویژگی  شدهاعمالی تصویر بر روویژگی 

 . کنندیمکمک فراوانی  هاکالسی بین ریپذکیتفک

 به کمک یکی از ابزارهای زیر به دانش تبدیل نمود. تواندیماز تصاویر را  شدهاستخراجی طیفی و مکانی هایژگیو

 برای توصیف تصویر است. هاخوشهیا  هادستهی، هدف یافتن مجموعه متناهی از بندخوشه: در  4یبندخوشه 

 آوریم که این مدل اوال  به دست کنندهییشگویپی این است که یک مدل فیفرا طی تصاویر بنددسته: هدف در  5یبندطبقه

ی ورودی را داشته باشد و ثانیا بتوان از آن، جهت پیشگویی برای تعیین دسته یک پیکسل که تازه هاکسلیپی بنددستهتوانایی 

 ، استفاده نمود.شدهاضافهبه سیستم 

 ی به یک متغیر تخمینی است.ادادهبا توانایی نگاشت یک نمونه  کنندهییشگویپ:هدف در رگرسیون ارایه یک مدل  6رگرسیون 
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5 Classification 
6 Regression 



 

 SVMطبقه بند  -4

ی دو کالس هادادهی بردار پشتیبان یک طبقه بند دو کالسه است که اساس کار آن بر تعیین یک حاشیه اطمینان بین هانیماش

𝑤𝑇𝑥𝑖توسط یک مدل هادادهبرچسب  درواقع. شودیمحاشیه اطمینان توسط یک صفحه جداساز مشخص  نیا .باشدیم + 𝑏  

و یا کمتر از منفی یک داشته باشد تعلق  1توسط مدل مقداری بیشتر از مثبت  شدهمشخصمقدار  کهیدرصورت، شودیمزده تخمین

(Taylor & Cristianini, 2000).گرددیمزیر تعیین  صورتبهبین دو کالس . حاشیه اطمینان شودیمداده به یکی از دو کالس مشخص 

  

(1)  𝑑 =
2

||w||
 

 آید، بایستی توابع وزن کمترین مقدار ممکن شوند.برای اینکه حاشیه اطمینان بهتری بدست

 

 .حاشیه اطمینان تمایز دو کالس از همدیگر (2)شکل 

ی هاداده، به کمک این رندیگیمقرار  شدهفیتعری مرزهای بر رویی است که هانمونههدف تعیین  بانیپشت برداربند در حل طبقه

است، به این معنی که برای حل آن  شدهنظارتبند یک طبقه بانیبردار پشت. طبقه بند دیآیم به دستمعادله صفحه جداساز  7مرزی

ی آموزشی صفحه جداساز و هادادهکننده به کمک این یدبنطبقهبایستی یک سری داده با برچسب معین به طبقه بند معرفی شود. 

                                                             
7 Support Vector 



 
بین  هادادهیروبند بر بند بردار پشتیبان، طبقهدر چند کالس توسط طبقه هادادهی بندطبقهبرای . کندیمحاشیه اطمینان را مشخص 

نتایج نهایی همه  تیدرنهاشود و می بند ثبتبرای هر طبقه آزمونی هادادهی بندطبقه، سپس نتایج شودیمی مختلف اعمال هاکالس

 . (Canty, 2014)شوندیمترکیب  باهم بندهاطبقه 
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ی کشاورزی، شناسایی تغییرات و کاربردهای شهری دارند، از همین هانهیزمی تصاویر اهمیت باالیی در بندطبقهکه گفته شد  طورهمان

ی داشته باشد همواره دارای اهمیت بوده است. استفاده تنها فیفرا طی تصاویر بندطبقهرو ارایه یک متود که صحت و اطمینان باالیی در 

ی شبیه به همدیگر، صحت باالیی به هاکسلیپدر  ی باالریپذکیتفکی به دلیل افزونگی اطالعات و عدم فیفرا طی تصویر هایژگیواز 

ی مکانی است که با توجه به هایژگیواز  استفاده ی،فیفرا طی تصاویر بندطبقه. یکی از راهکارهای بهبود صحت دهدینمدست 

 .ندیآیم به دستو غیره در یک همسایگی  هاکسلیپی بافتی نظیر انحراف معیار و میانگین هایژگیو

یک ویژگی مناسب برای نواحی مختلف مطالعاتی است، به این معنا که یک ویژگی  صیتشخعدمی تصاویر، بندطبقهمشکل اساسی در 

ی مکانی نسبت به طیف تصویر در هایژگیولزوما صحت باالتری برای همه مناطق ندارد. البته این موضوع باید مدنظر باشد که استخراج 

 االتری برخوردار است.صویر از صحت بی تبندطبقه

ی اطالعات طیفی و مکانی است همه رندهیدربرگی راهکارهایی ارایه شده، نظیر استفاده از یک بردار یکه که بندطبقهبرای بهبود صحت 

رد، برای را در بردا هادادهی افزونگ . حجم زیاد اطالعات در غالب یک بردار ورودی،شودیمی کننده آموزش داده بندطبقهو به کمک آن 

های کننده با تغییر بعد دادهبندی. تغییر صحت طبقهشودیماستفاده  هایژگیوی استخراج ویژگی نظیر حذف تکراری هاروشهمین از 

 .(Huang & Zhang, 2013) گیردورودی از مسایلی است که مدنظر قرار می

ی بر روویژگی  ی استخراجهاروش، اعمال هاآنیکی دیگر از راهکارهای مناسب برای استخراج ویژگی و آموزش طبقه بند به کمک 

ی تصویر دخیل خواهند بود که بندطبقهی کمتری در هادادهاست، در این صورت حجم  رمستقلیغآنالیز اجزای مستقل و آنالیز اجزای 

 .(Fauvel et al, 2008)ابدییمو هم سرعت پردازش تصویر افزایش  برندیمباال ی کننده را بندطبقههم صحت 

از  شدهاستخراجی مختلف هایژگیواست. به کمک  قرارگرفته موردتوجهیی است که امروزه هاروشی ترکیبی یکی دیگر از هاکرنلروش 

ی ژگیهر وکه برای  بیترتنیابهی بین داده هارا افزایش داد. ریپذکیتفک توانیمی رخطیغی مختلف خطی و هاکرنلتصاویر و به کمک 



 
ی موجود در هاکالسی بین ریپذکیتفکو با توجه به میزان اهمیت هر ویژگی و تاثیر آن در  شودیمیک کرنل خاص در نظر گرفته 

را افزایش داد. علت بهبود صحت  هاادهدی ریپذکیتفک توانیم. به کمک این کار شودیممنطقه مطالعاتی، یک ضریب به آن نسبت داده 

ی مختلف تصویر هافیطی مربوط به عوارض مختلف ممکن است در هاکسلیپی ترکیبی در این است که هاکرنلی به کمک بندطبقه

 .(Camps-Valls et al, 2006) ی رفتار مشابهی داشته باشندفیفرا ط

و روباست بودن طبقه بند را نسبت به بعد  هادادهی که عدم افزونگی فیفرا طی تصاویر بندطبقهاز راهکارهای دیگر برای بهبود صحت 

به یک طبقه بند داده  شدهاستخراجی ژگیهر و. در این متود هاستکنندهی بندطبقهی ورودی در برداشته باشد، روش ترکیب هاداده

 شدهانجام. مطالعات شوندیمی رای گیری و یا تلفیق احتماالتی با همدیگر ترکیب هاروشبه کمک  هاآنو نتایج خروجی  شودیم

 . صحت باالتری داشته باشد تواندیم هاکرنلنسبت به روش ترکیب  هاکنندهی بندطبقهتوسط دکتر ژانگ نشان داد که روش تلفیق 

، برای هاکرنلو ترکیب  هاآنی بر روای اصلی و اعمال کرنل ی طیفی نظیر آنالیز اجزهایژگیوی بر روی استخراج ویژگی هاروشاعمال 

. هدف در این مقاله تعیین یک سری (Mura et al, 2011)ی تصویر یک راهکار مناسب استهاکسلیپمشخص نمودن هرچه بهتر میان 

دار پشتیبان است، سپس نتایج ی کننده بربندطبقهبه یک  هاآناز تصاویر و ورود هرکدام  شدهاستخراجی هایژگیواز  رمجموعهیز

 .شوندیمی، با یکدیگر ترکیب بندطبقهی ترکیب هاروشبه کمک  هاکنندهی بندطبقهحاصله از این 
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ی کشاورزی، شناسایی تغییرات و کاربردهای شهری دارند، از همین هانهیزمی تصاویر اهمیت باالیی در بندطبقهکه گفته شد  طورهمان

ی داشته باشد همواره دارای اهمیت بوده است. استفاده تنها فیفرا طی تصاویر بندطبقهرو ارایه یک متود که صحت و اطمینان باالیی در 

ی شبیه به همدیگر، صحت باالیی به هاکسلیپی باال در ریپذکیتفکی به دلیل افزونگی اطالعات و عدم فیفرا طی تصویر هایژگیواز 

ی مکانی است که با توجه به هایژگیوی،استفاده از فیفرا طی تصاویر بندطبقه. یکی از راهکارهای بهبود صحت دهدینمدست 

 .ندیآیم به دستو غیره در یک همسایگی  هاکسلیپی بافتی نظیر انحراف معیار و میانگین هایژگیو

است به کمک ویژگی موفولوژی و میانگین  اعمال شده برروی شدهنشان داده (2112و دیگران ) Ben.Salemتحقیق طور که درهمان 

 EMAPK=% 13/11توان به صحت باالتری )های مکانی در آموزش طبقه بندی کننده میمنطقه ایندین پین و استفاده از این ویژگی

  ( رسید.wK=% 33/83طیفی ) ( نسبت به طبقه بندیNeighK= % 27/88و



 
یک ویژگی مناسب برای نواحی مختلف مطالعاتی است، به این معنا که یک ویژگی  صیتشخعدمی تصاویر، بندطبقهمشکل اساسی در 

بندی برای سه تصویر از سه ناحیه متفاوت، صحت طبقه Huang and Zhang (2013) لزوما صحت باالتری برای همه مناطق ندارد. در

 Hanianموفولوژی مقایسه شده است. در تصویر تفاضلیشهری و پروفیلتراکمرخداد، ضریباعمال شده برروی سه ویژگی ماتریس هم

که برای دو تصویر است،درحالیوبیشترین صحت در مقایسه با دو ویژگی دیگر را دارا بوده %2/12شهری صحت تراکمویژگی ضریب

Hangzhu وHydic است. البته این موضوع باید مدنظر باشد که باالترین صحت را داشته % 2/12و  % 8/12اد به ترتیب با رخدهمماتریس

 ی تصویر از صحت باالتری برخوردار است. بندطبقهی مکانی نسبت به طیف تصویر در هایژگیواستخراج 

ی اطالعات طیفی و مکانی است همه رندهیدربرگی راهکارهایی ارایه شده، نظیر استفاده از یک بردار یکه که بندطبقهبرای بهبود صحت 

است که با درکنار هم شدهنشان داده ( 2113و دیگران ) CampsVallsمطالعه  . درشودیمی کننده آموزش داده بندطبقهو به کمک آن 

( نسبت به %23/18توان به صحت باالتری)پین میشده از تصویر ایندینو میانگین استخراجمعیار های مکانی انحرافقرار دادن ویژگی

را در بردارد، برای همین از  هادادهافزونگی  پیداکرد. حجم زیاد اطالعات در غالب یک بردار ورودی،( دست%1/19)بندی طیفیطبقه

شده نشان (. استفاده از این روش و مطالعات انجامSVM-RFE)شودیماستفاده  هایژگیونظیر حذف تکراری  ی استخراج ویژگیهاروش

کننده بندیداد که تغییر بعد داده های ورودی بر صحت کلی طبقه بند تاثیرگذار است و با کاهش بعد داده های ورودی صحت طبقه

 (.2و  3کاهش می یابد )شکل

 

  .(Huang & Zhang, 2013) کننده درتصویرفراطیفی هایدیکبندیطبقههای ورودی برصحت تاثیرتغییر بعد داده (3)شکل

 



 

 

 .(Huang & Zhang, 2013) کننده درتصویرچندطیفیبندیهای ورودی برصحت طبقهتاثیرتغییر بعد داده (4)شکل

 

ی بر روی استخراج  ویژگی هاروش، اعمال هاآنیکی دیگر از راهکارهای مناسب برای استخراج ویژگی و آموزش طبقه بند به کمک 

ی تصویر دخیل خواهند بود که بندطبقهی کمتری در هادادهاست، در این صورت حجم  رمستقلیغآنالیز اجزای مستقل و آنالیز اجزای 

 .ابدییمو هم سرعت پردازش تصویر افزایش  برندیمی کننده را باال بندطبقههم صحت 

کار اصلی اعمال و سپس ویژگی موفولوژی برروی آن بهی تصویر دانشگاه پاویا آنالیز اجزایبررو (2118و دیگران )  Fauvelتحقیق در 

که برای است درحالیبندی طیفی تصویر بودهکمتراز طبقه %32/1بود که  %12/71شد. صحت کلی بدست آمده برای این تصویر گرفته

آمده از و صحت بدست %31/18شده از آنالیز اجزای اصلی تخراجشده برروی ویژگی اسبندی اعمالتصویر مرکز شهرپاویا صحت طبقه

های بعد داده ورودی حساس است، به همین دلیل کاهش بعد داده کننده بردارپشتیبان به تغییراتاست. طبقه بندیبوده %37/17طیف 

 .(Huang & Zhang, 2013) بند تاثیرگذار باشدتواند برصحت طبقهورودی می

شده های استخراجاصلی و ویژگیشده از آنالیزاجزایهای استخراجصحت طبقه بندی ویژگی (2111و دیگران )  Muraتحقیق  در

-دهد. همچنین در مقایسه با طبقهمیصحت باالتری را بدست ICAمستقل مقایسه شده است. نتایج نشان داد که روش آنالیزاجزای

 بندهای طیفی صحت باالتری را دارا بودند.



 
از  شدهاستخراجی مختلف هایژگیواست. به کمک  قرارگرفته موردتوجهیی است که امروزه هاروشی ترکیبی یکی دیگر از هاکرنلروش 

ی ژگیهر وکه برای  بیترتنیابهی بین داده هارا افزایش داد. ریپذکیتفک توانیمی رخطیغی مختلف خطی و هاکرنلتصاویر و به کمک 

ی موجود در هاکالسی بین ریپذکیتفکو با توجه به میزان اهمیت هر ویژگی و تاثیر آن در  شودیمه یک کرنل خاص در نظر گرفت

را افزایش داد. علت بهبود صحت  هادادهی ریپذکیتفک توانیم. به کمک این کار شودیممنطقه مطالعاتی، یک ضریب به آن نسبت داده 

ی مختلف تصویر هافیطی مربوط به عوارض مختلف ممکن است در هاکسلیپه ی ترکیبی در این است کهاکرنلی به کمک بندطبقه

 ها را افزایش داد.ی بین پیکسلپذیرتوان تفکیکها میی رفتار مشابهی داشته باشند و به کمک کرنلفیفرا ط

معیار استخراج شده میانگین و انحرافهای مکانی شد که با ترکیب وزن دار ویژگینشان داده( 2113و دیگران ) CampsVallsمطالعه  در

طیفی  ( نسبت به ویژگی%29/19دار=توان به صحت باالتری )صحت ترکیب وزنهای طیفی میاز تصویر منطقه ایندین پین با ویژگی

رند که شده از تصویر مورد نظر، خطای مشخصی داهایی استخراج( دست یافت. هرکدام از ویژگی%3/87بندی طیفی=تصویر)صحت طبقه

ترکیبی و یا ها در غالب یک کرنلی ویژگیبود، پس در کنارهم قراردادن همهکننده متفاوت خواهدبندیتاثیرآنها در صحت کلی طبقه

 کند.بند را هم ایجاد مییک بردار ورودی عالوه برمشکل افزونگی اطالعات، مشکل حساسیت طبقه

و روباست بودن طبقه بند را نسبت به بعد  هادادهی که عدم افزونگی فیفرا طتصاویر ی بندطبقهاز راهکارهای دیگر برای بهبود صحت 

به یک طبقه بند داده  شدهاستخراجی ژگیهر و. در این متود هاستکنندهی بندطبقهی ورودی در برداشته باشد، روش ترکیب هاداده

و   Muraتحقیق  در. شوندیمی رای گیری و یا تلفیق احتماالتی با همدیگر ترکیب هاروشبه کمک  هاآنو نتایج خروجی  شودیم

توسط  شدهانجام. مطالعات اسبی را ارایه می دهندها نتایج معقول و منکنندهبندیشد که روش تلفیق طبقهدادهنشان (2111دیگران )

. از همین رو حت باالتری داشته باشدص تواندیم هاکرنلش ترکیب نسبت به رو هاکنندهیبندطبقهدکتر ژانگ نشان داد که روش تلفیق 

 ایده استفاده از این دو روش به ذهن خطور کرد.

، برای هاکرنلو ترکیب  هاآنی بر روی طیفی نظیر آنالیز اجزای اصلی و اعمال کرنل هایژگیوی بر روی استخراج ویژگی هاروشاعمال 

 .ی تصویر یک راهکار مناسب استهاکسلیپمشخص نمودن هرچه بهتر میان 
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ها که بهترین های مناسبی از ویژگیهای استخراج ویژگی اعمال شده، سپس زیرمجموعهی تصویر روشبرروی داده در روش پیشنهادی

های های مختلف ویژگیتاثیر ترکیبشوند. مطالعه برروی کننده بردار پشتیبان دارند، انتخاب میبندیتاثیر را در بهبود صحت طبقه

شده باید حاوی اطالعات کم اهمیت و تا های استخراج. ویژگیکننده بایستی مورد بررسی قرار گیردبندیطیفی و مکانی بر صحت طبقه

 شود.بندی کمک میها به افزایش صحت طبقهبندی کنندهحدزیادی نویزی نباشد. به کمک ترکیب طبقه
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