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محدوديتهاي سنجندههاي مختلف سنجش از دور و ضعف آنها در شناسايي عوارض مختلف باعث شد ادغام دادههاي حاصل از
سنجندههاي مختلف به منظور بهبود نتايج طبقه بندي مورد توجه قرار گيرد .در ميان سنجندههاي مختلف کنوني ،در سالهاي اخير دو
سنجنده فراطيفي و ليدار به منظور طبقهبندي زمين بسيار پرکاربرد بودهاند .دادههاي حاصل از ليدار اطالعات ارتفاعي مناسبي را از
عوارض زميني به ويژه عوارض داراي ارتفاع مانند ساختمان فراهم ميکنند در حالي که اطالعات طيفي ضعيفي از عوارض ايجاد ميکنند.
در همين حال دادههاي حاصل از سنجندههاي فراطيفي اطالعات طيفي مناسبي از ع وارضي مانند خاک ،آب و چمنزارها فراهم ميکنند
ولي اطالعات ارتفاعي مناسبي از آنها در دسترس نيست .تحقيق پيش رو به منظور طبقهبندي بهتر عوارض زميني ،از مفهوم سيستم طبقه
بندي کننده چندگانه فازي براي طبقه بندي دادههاي فراطيفي و ليدار استفاده ميکند .پس از استخراج فضاي ويژگي براي هر دو داده
فراطيفي و ليدار ،از روش طبقه بندي فازي نزديکترين همسايگي براي طبقه بندي فازي هر داده استفاده خواهد شد .روش ادغام مورد
استفاده براي ادغام تصميمات فازي ،روش الگوي تصميم گيري ميباشد .به منظور ارزيابي هر چه بيشتر روش پيشنهادي ،يک سيستم
طبقه بندي کننده چندگانه تک مقداري نيز به منظور مقايسه نتايج با روش پيشنهادي فازي ارائه ميشود .در قسمت تک مقداري از طبقه
بندي کننده ماشين بردار پشتيبان ) (SVMبراي طبقه بندي هر داده بصورت مجزا استفاده ميشود و در ادامه روش ادغام بيزين براي
ادغام نتايج طبقه بندي در سطح تصميم گيري مورد استفاده قرار ميگيرد .روش پيشنهادي روي داده فراطيفي و ليدار دانشگاه هيوستون
و محوطه شهري اطراف آن پياده سازي شد .نتايج طبقه بندي فازي دادههاي ليدار و فراطيفي  %17و  %88بوده است .اين درحالي است
که سيستم فازي ادغام طبقه بندي کنندهها دقت  %31را ايجاد کرده است .استفاده از ادغام طبقه بندي کنندهها باعث بهبود طبقه بندي
کالسهاي زميني ميشود .به عالوه اين تحقيق نشان ميدهد سيستم طبقه بندي کننده چندگانه در حالت فازي در نهايت بيشترين
افزايش دقت را در مقايسه با سيستمهاي تک مقداري حاصل ميکند.
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 -1مقدمه
با توجه به رشد روزافزون و پيشرفتهاي فراوان در
زمينه توليد سنجندههاي مختلف در سنجش از دور،
پردازش و استخراج اطالعات بيشتر و دقيقتر مورد توجه
فراوان متخصصين اين حوزه قرار گرفته است .استفاده از
دادههاي بهدستآمده از چندين سنجنده ،مزاياي بسيار
زيادي در مقايسه با استفاده از دادههاي حاصل از
سنجندههاي منفرد دارد .براي نمونه ،استفاده از انواع
دادههاي برداشتشده از طريق سنجندههاي مختلف سبب
افزايش دقت مکاني و طيفي در فرايند مشاهده و تخمين
ميشود [ .]7به همين دليل امروزه ،ادغام و ترکيب
دادههاي مختلف بهمنظور دستيابي به اطالعات جديد که
حاوي جنبههاي اطالعاتي مفيد در هر يک از دادههاي
اوليه باشد ،جايگاه ويژهاي دارد .اين مسئله عالوه
برحوزههاي متداول مانند کشاورزي و تهيه نقشه از مناطق
شهري ،در حوزههاي جديدي مانند کاربردهاي مديريت
بالياي طبيعي ،کنترلهاي محيطي و تشخيص اتوماتيک
عوارض نيز به کار ميرود[.]2
در سالهاي اخير ،روشهاي بسيار متنوعي براي
طبقهبندي اطالعات در شاخههاي مختلف ارائه شده است.
طبقهبنديکنندههاي کمترين فاصله ،7بيشترين شباهت،2
ماشينهاي بردار پشتيبان K ،9نزديکترين همسايگي 4و
بسياري طبقه بندي کنندههاي ديگر از جمله روشهاي
پايه در اين زمينه هستند .بسياري از اين روشها با توجه
به ويژگيهاي متفاوت دادههاي سنجش از دوري و با توجه
به کاربردهاي مختلف آنها ،با اعمال تغييرات و بهبودهايي
به منظور طبقهبندي دادهها بکار برده شدند .به طور کلي
روشهاي طبقهبندي را ميتوان به دو دسته روشهاي
طبقهبندي مطلق يا تک مقداري 7و روشهاي طبقهبندي
فازي تقسيمبندي کرد .اين تقسيمبندي براساس نوع
خروجي طبقهبندي صورت ميپذيرد .طبقهبندي
کنندههاي مطلق ،هر پيکسل تصويري را تنها به يک
کالس متعلق ميدانند در صورتي که طبقهبندي
کنندههاي فازي هر پيکسل را با درجات عضويت مختلف
به کالسهاي مختلفي منتسب ميکنند.
1 Minimum Distance
2 Maximum likelihood
)3 Support Vector Machine (SVM
)4 K-nearest neighbor (KNN
5 Crisp
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در زمينه طبقه بندي مطلق دادههاي فراطيفي ،طبقه
بندي کنندههايي مانند بيشترين شباهت[ ، ]9درخت
تصميمگيري [ ،]4شبکههاي عصبي [ ،]7الگوريتم ژنتيک
[ ،]1روشهاي براساس هسته مرکزي و تخمين بيزين [-8
 ]1مورد استفاده قرار گرفتند .در مورد دادههاي فراطيفي با
توجه به حجم باالي اطالعات طيفي مشکل پديده هيوز
وجود دارد [ .]3-71پديده هيوز به اين معناست که اگر
تعداد دادههاي آموزشي ثابت باشد ،دقت طبقه بندي با
افزايش ابعاد فضا (تعداد باندها) کاهش خواهد يافت .از اين
رو طبقهبندي کنندههاي غيرپارامتريک مانند شبکههاي
عصبي و درخت تصميم گيري اغلب براي طبقهبندي داده-
هاي فراطيفي بکار ميروند .در اين ميان روشهاي بر
مبناي شبکههاي عصبي جايگزين مناسبي براي طبقهبندي
کنندههاي پيشين به منظور طبقهبندي داده فراطيفي به
نظر ميرسيدند .اگرچه مشکل روش شبکههاي عصبي ،کند
و آهسته بودن آنها در مرحله آموزش ميباشد که براي
دادههاي با حجم باال مانند دادههاي فراطيفي اين مشکل
بزرگتر خواهد بود .از اين رو در يکي دو دهه اخير از
ماشينهاي بردار پشتيبان ) (SVMبراي طبقهبندي داده
فراطيفي و غلبه بر مشکالت طبقهبندي کنندههاي پيشين
استفاده شد .يکي از معروفترين و پرکاربردترين روشهاي
طبقهبندي نظارت شده ماشينهاي بردار پشتيبان هستند
که توسط  Vapnikارائه شد [ .]77اخيراٌ ماشينهاي بردار
پشتيبان به صورت موفقت آميزي در طبقهبندي دادههاي
سنجش از دور فراطيفي بکار برده شدند Camps-valls .و
همکاران از طبقهبندي کننده ماشينهاي بردار پشتيبان
براي طبقهبندي داده فراطيفي استفاده کردند که باعث
افزايش دقت در مقايسه با طبقهبندي کنندههاي ديگر شد
[ .]8يکي از نکات قابل توجه در مورد دادههاي فراطيفي
وجود پيکسلهايي در تصوير است که ميتواند حاوي
اطالعات مربوط به چندين کالس باشد .وجود اين دسته از
اطالعات در دادههاي فراطيفي ،طبقهبندي اين نوع داده را با
استفاده از طبقهبندي کنندههاي مطلق ناکارآمد ميسازد .از
اين رو تاکنون تحقيقاتي نيز در زمينه استفاده از طبقهبندي
کنندههاي فازي به منظور طبقهبندي دادههاي فراطيفي
صورت پذيرفته است Pepe .و همکاران در تحقيق خود به
مقايسه کارايي طبقهبندي کنندههاي فازي و مطلق در
طبقهبندي دادههاي سنجش از دور پرداختند [ .]72بررسي
نتايج اين تحقيق نشان داد که به علت وجود پيکسلهاي
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مختلط در دادههاي سنجش از دور ،طبقهبندي کنندههاي
فازي بسيار دقيقتر از طبقهبندي کنندههاي مطلق يا تک
مقداري عمل ميکنند .نتايج اين تحقيق باعث تشويق هر
چه بيشتر محققين براي استفاده از طبقهبندي کنندههاي
فازي به منظور طبقهبندي دادههاي فراطيفي گرديد.
 Yamanyو همکاران يک سيستم طبقهبندي فازي را به
منظور تشخيص اتوماتيک هدف روي داده فراطيفي بکار
بردند [ .]79روش پيشنهادي براساس تقسيمبندي فضاي
کانالهاي طيفي به خوشههايي است که براساس الگوريتم
خوشهبندي 7فازي  c-meansانجام ميشود .در ادامه
طبقهبندي هر پيکسل براساس محاسبه درجه عضويت
خاصي براي هر خوشه انجام ميشود .روش پيشنهادي روي
يکي از دادههاي فراطيفي بکار برده شد .نتايج نشان از
کارايي باالي روش پيشنهادي در زمينه تشخيص اتوماتيک
اهداف داشت.
با حضور دادههاي ليدار و به علت قابليتهايي که اين
داده در ايجاد اطالعات مناسب سه بعدي ،شدت روشنايي
و اطالعات ارتفاعي مناسب از سطح عوارض داشت،
استفاده از آنها به منظور طبقهبندي سطح زمين بيش از
پيش گسترش يافت [ .]74-77تحقيقات انجام شده در
زمينه طبقهبندي دادههاي ليدار از نظر نوع داده مورد
استفاده (اطالعات ارتفاعي ،اطالعات شدت روشنايي و
ترکيب اطالعات اين دو دسته اطالعات) از نظر روشهاي
طبقهبندي مورد استفاده (نظارت شده و نظارت نشده) و
تعداد کالسهاي بکار برده شده (دو کالس يا تعداد
کالسهاي بيشتر براي عوارض مختلف) ميتوانند مورد
بررسي قرار گيرند .طبقهبندي دادههاي ليدار در اولين
مراحل خود تنها با استفاده از اطالعات شدت روشنايي
صورت پذيرفت [ .]71در همين راستا تحقيقات زيادي
تنها در همين بخش از دادههاي ليدار به منظور استخراج
عوارضي نظير ساختمان [ ]71و پوشش گياهي []78-73
انجام شد؛ اما در ادامه استفاده از دادههاي ارتفاعي در کنار
دادههاي شدت روشنايي به منظور طبقهبندي دادههاي
ليدار مورد توجه قرار گرفت [ .]21به عالوه از دادههاي
ليدار و تصاوير در کنار هم و به منظور بهبود نتايج
طبقهبندي و تعريف ادغام در سطح داده نيز استفاده شد
[ .]27-22عالوه بر تفاوت تحقيقات انجام شده در
طبقهبندي دادههاي ليدار از نظر نوع داده مورد استفاده،

تحقيقات براساس تعداد کالس مورد استفاده در
طبقهبندي نيز متفاوت ميباشند Lodha .و  Helmboldاز
طبقهبنديکننده ماشينهاي بردار پشتيبان به منظور
طبقهبندي دادههاي ليدار به کالسهاي ساختمان ،درخت،
جاده و چمنزار استفاده کردند [ .]29به منظور رفع
مشکل وجود نمونههاي مختلط مانند آنچه براي دادههاي
فراطيفي ذکر شد ،از روشهاي طبقهبندي فازي به منظور
طبقهبندي دادههاي ليدار استفاده شد .در اين زمينه Cao
يک روش نظارت نشده فازي را براساس زنجيره مارکو براي
ادغام داههاي ليدار و تصاوير اپتيکي بکار برد [ .]24در اين
روش اطالعات بافتي مکاني از سطح دادههاي ليدار
استخراج ميشد و در کنار آن و بصورت همزمان منطق
فازي براي کاهش خطاهاي طبقهبندي مطلق استفاده شد.
 Brzank, Heipkeاز دادههاي ليدار به منظور طبقهبندي
آنها به نقاط آب و غيرآب در نواحي ساحلي استفاده نمود
[.]27
با توجه به تواناييها و ويژگيهاي متفاوت دادههاي
فراطيفي و ليدار در شناسايي عوارض مختلف زميني،
استفاده همزمان از اين دو نوع داده به منظور بهبود نتايج،
در چند تحقيق مورد استفاده قرار گرفت .بسياري از
تحقيقات صورت گرفته در زمينه استفاده همزمان از
دادههاي فراطيفي و ليدار بر شناسايي ،تشخيص و
مدلسازي نواحي جنگلي و گونههاي درختي متمرکز
بودهاند Dalponte .و همکاران در سال  2118از ادغام
دادههاي فراطيفي و ليدار به منظور طبقهبندي نواحي
جنگلي پيچيده استفاده کردند [ Zhang, Qiu .]21در سال
 2172از يک روش بر مبناي شبکههاي عصبي براي
تشخيص نمونههاي درختي روي دادههاي فراطيفي و ليدار
استفاده کردند [ .]21هدف آنها تهيه يک نقشه به منظور
نشان دادن نمونههاي درختان در مناطق شهري بوده است.
 Zhaoو همکاران در سال  2179ادغام داده فراطيفي و
ليدار را تحت يک سيستم ادغام طبقه بندي کنندها انجام
دادند .آنها براي داده فراطيفي ،به منظور کاهش ابعاد فضا از
روشهاي  PCAو  MNFاستفاده کردند و سپس طبقه بندي
کنندههاي مختلف را براي طبقه بندي داده فراطيفي بکار
بردند .آنها همچنين از فيلترهايي براي جداسازي زمين از
غيرزمين در داده ليدار استفاده کردند .در انتها نتايج طبقه
بندي کننده هاي مختلف براي هر دو داده ،توسط روش رأي
گيري با يکديگر ادغام شد .روش پيشنهادي دقت بااليي در
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طبقه بندي عوارض زميني ايجاد کرده است[ Liao .]28و
همکاران در سال  2174از يک روش بر مبناي گراف به
منظور کاهش ابعاد و ادغام ويژگيهاي استخراجي از داده
فراطيفي و ليدار ،استفاده کردند[ .]23در تحقيق ديگري
 Uhlmannو همکاران از يک سيستم ادغام طبقه بندي
کنندهها براي ادغام داده فراطيفي وليدار استفاده کردند .در
اولين مرحله آنها تعدادي ويژگي طيفي و ويژگيهاي ديگري
مانند گبور را براي داده فراطيفي ايجاد کردند .سپس هر يک
از اين ويژگيها را در کنار داده ليدار به عنوان يک داده جديد
فرض کردند و با طبقه بندي هر داده ،در نهايت نتايج طبقه
بندي را با يکديگر ادغام کردند .نتايج روش پيشنهادي در اين
تحقيق براي داده فراطيفي و ليدار هيوستون ،نشان از بهبود
دقت طبقه بندي در شناسايي عوارض زميني داشته
است[ .]91بررسي مقاالت مذکور که پيش از اين بر طبقه
بندي و شناسايي عوارض از دادههاي فراطيفي و ليدار استوار
بودند ،نشان ميدهد ادغام اين دو داده ميتواند باعث بهبود
دقت طبقه بندي شود .به ويژه طبقه بندي فازي اين دو نوع
داده ميتواند بهبود دقت بيشتري را حاصل کند.
روش پيشنهادي در اين تحقيق ادغام دادههاي فراطيفي
و ليدار را به منظور شناسايي هر چه بهتر عوارض زميني
براساس يک روش ادغام داده در سطح تصميم گيري انجام
ميدهد .پس از استخراج فضاي ويژگي براي داده فراطيفي و
ليدار ،دو سيستم توسط طبقه بندي کنندهها ،طبقه بندي
ميشوند و در انتها نتايج طبقه بندي توسط يکي از روشهاي
ادغام طبقه بندي کنندهها با يکديگر ادغام خواهد شد.

چند طبقهبنديکننده ،سيستمهاي طبقهبنديکننده
چندگانه که به اختصار  MCSناميده ميشوند ،آميزهاي از
خبرهها 7يا بهصورت کلي ادغام طبقهبنديکنندهها شناخته
شده است [ .]97-92روشهاي ادغام در سيستمهاي طبقه-
بنديکننده چندگانه ،براساس نوع خروجي به دو گروه
تقسيم ميشوند" :روشهاي مبتنيبر خروجي مطلق" و
"روشهاي مبتنيبر خروجي فازي" .روشهاي مبتنيبر
خروجي مطلق روي طبقهبنديکنندههايي اعمال ميشوند
که خروجي آنها تک مقداري است و هر عضو از داده را به
يک کالس متعلق ميدانند .از آنجا که تصميم هر
طبقهبنديکننده متفاوت از ديگري است ،خروجي همه
طبقهبنديکنندهها ،برداري از تصميمهاي مختلف است.
روشهاي ادغام تک مقداري از اين بردار براي ايجاد تصميم
نهايي حاصل از ادغام استفاده ميکنند .روش هايي مانند
رأي گيري و روش ادغام بيزين در اين دسته قرار ميگيرند.
در روشهاي براساس خروجي فازي از طبقهبندي-
کنندههاي پايه فازي استفاده ميشود .هر طبقهبنديکننده
از اين نوع ،يک بردار را در خروجي ايجاد ميکند و
مجموعهاي از طبقه بندي کنندهها يک ماتريس را ايجاد
ميکنند .اين ماتريس پروفيل تصميم گيري يا )(DP
ناميده ميشود .شکل  7پروفيل تصميم گيري را نمايش
ميدهد .روشهايي مانند دمپستر شافر و الگوي تصميم
گيري در دسته روشهاي ادغام فازي قرار ميگيرند[.]97

 -2سيستمهاي طبقه بندي کننده چندگانه
ادغام در سطح تصميمگيري بهعنوان باالترين سطح از
ادغام دادهها مطرح ميشود .در اين سطح از ادغام پس از
آناليز هر يک از دادههاي ورودي و اتخاذ تصميمات ،با
استفاده از الگوريتم منطقي يا آماري مناسب ،تصميمات
اتخاذشده با يکديگر ادغام ميشوند .بنابراين در اين سطح،
امکان ادغام دادههاي برداشتشده از طريق سنجندههاي
غيرمتشابه با يکديگر و حتي با ديگر اطالعات سنجش از دور
ميسر است .فرايند ايجاد مجموعهاي از طبقهبنديکنندهها و
ادغام نتايج آنها با يکديگر بهمنظور دستيابي به طبقه-
بنديکنندهاي با نتايج دقيقتر از هر يک از طبقهبندي-
کنندههاي بهکار برده شده ،ادغام طبقهبنديکنندهها نام
دارد[ .]97اين مفهوم با نامهاي مختلفي مانند ترکيبي از
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شکل -7پروفيل تصميم گيري در سيستمهاي طبقه بندي کننده
چندگانه فازي

 -3روش پيشنهادي
با توجه به معايب و مزاياي سنجندههاي مختلف
سنجش از دور به ويژه دادههاي فراطيفي و ليدار ،استفاده
همزمان از اين دو نوع سنجنده ميتواند بر معايب و
ضعفهاي هر يک از دادهها غلبه کند و از مزاياي هر دو
داده بهره مند شود.

1 Mixture of experts
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شکل  2نمايشي از روش پيشنهادي را براي ادغام دادههاي
فراطيفي و ليدار براساس يک سيستم طبقهبندي کننده
چندگانه فازي ،نمايش ميدهد .روش پيشنهادي شامل
مراحل استخراج فضاي ويژگي ،طبقه بندي و در انتها
ادغام طبقه بندي کننده هاست .به منظور بررسي و
ارزيابي هر چه بهتر روش پيشنهادي براساس يک سيستم
فازي ،يک سيستم ادغام طبقه بندي کنندههاي تک

مقداري نيز براي ادغام داده فراطيفي و ليدار بکار برده
خواهد شد .از اين رو روش پيشنهادي در دو بخش سيستم
پيشنهادي طبقه بندي کننده چندگانه فازي و سيستم
پيشنهادي طبقه بندي کننده چندگانه تک مقداري مورد
بررسي قرار ميگيرد .مطابق شکل  2در اولين مرحله از
روش پيشنهادي استخراج ويژگي براي دادههاي فراطيفي
و ليدار صورت ميپذيرد.

اس

شکل -2روش پيشنهادي براي ادغام دادههاي فراطيفي و ليدار در حالت فازي

طبقه بندي کننده فازي مورد استفاده در اين بخش،
طبقه بندي فازي نزديکترين همسايگي و روش ادغام مورد
استفاده روش ادغام الگوي تصميم گيري است.

 -1-3سيستم طبقه بندي کننده چندگانه فازي

ادامه اين ويژگيها به باندهاي اصلي افزوده ميشوند و از
تمامي آنها در مرحله طبقه بندي استفاده خواهد شد .اين
ويژگيهاي گياهي ترکيبي از دو يا بيشتر طول موج
برگشتي از سطوح ميباشند تا به وسيله آنها ويژگيهاي
خاصي از گياهان معلوم و مشخص شود.

 -1-1-3استخراج فضاي ويژگي
در اولين مرحله از روش پيشنهادي سعي ميشود
فضاي ويژگي براي داده فراطيفي و ليدار با استخراج
تعدادي از ويژگيها گسترش يابد .به منظور بررسي بهتر
داده فراطيفي تعدادي از ويژگيهاي طيفي روي داده
فراطيفي محاسبه و استخراج ميشوند .اين ويژگيها را با
نام ويژگيهاي گياهي 7يا  VIنيز ميشناسند[ .]99در
1 Vegetation Index
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جدول -7فضاي ويژگي براي داده فراطيفي

جدول -2فضاي ويژگي براي داده ليدار

جدول  7نام و روابط رياضي مربوط به ويژگيهاي
استخراجي از داده فراطيفي را نمايش ميدهد .عالوه بر
داده فراطيفي ،ويژگيها براي داده ليدار نيز استخراج

www.SID.ir
62

خواهد شد .جدول  2روابط مربوط به فضاي ويژگي براي
داده ليدار را نمايش ميدهد .ويژگيهاي بافت و توپوگرافي
از اين دسته هستند .ويژگيهاي بافت براساس روابط بين

Archive of SID

همسايگي
به منظور انجام طبقهبندي دادههاي ليدار و فراطيفي
پس از مرحله استخراج ويژگي ،روي هر داده به صورت
مجزا طبقهبندي فازي انجام ميشود .طبقهبندي مورد
استفاده در اين تحقيق طبقهبندي کننده فازي k
نزديکترين همسايگي ميباشد .مفهوم اوليه طبقهبندي
کننده نزديکترين همسايگي بسيار ساده و گويا است.
دادهها در اين روش براساس کالس نزديکترين
همسايگيها طبقهبندي ميشوند .از اين رو در اين روش
بهترين حالت زماني است که تعداد همسايگيها بيشتر از
يکي باشد .در ادامه اين روش را با  kنزديکترين همسايگي
1 Digital Surface Model

()7
)

)2 /( m 1

k

ij


j 1
k

 (1 / x  x j

 i ( x) 

j 1

در اين رابطه  xنمونه نامعلوم است که هدف تعيين
کالس آن است xi .ها نمونههاي آموزشي و  x  xiتابع
فاصله بين نمونههاي آموزشي و نمونه نامعلوم است[.]91
طبقهبندي کننده فازي  kنزديکترين همسايگي يا FKNN
تالش دارد تا هر نمونه را براساس تابع عضويتي به
کالسهاي مختلف متعلق کند .اساس الگوريتم فازي k
نزديکترين همسايگي اين است که تابع عضويت به عنوان
تابعي از فاصله از  kنزديکترين همسايگي مطرح ميشود،
اين تابع عضويت ميتواند مطابق رابطه  7بيان شود.
 -3-1-3روش ادغام فازي الگوي تصميم گيري
در آخرين مرحله از روش پيشنهادي ،پس از ايجاد
فضاي ويژگي براي دادههاي فراطيفي و ليدار و طبقهبندي
هر دو داده با استفاده از طبقهبندي کننده فازي k
نزديکترين همسايگي ،نتايج طبقهبندي کنندها براي فراهم
کردن پروفيل تصميمگيري بکار برده ميشوند .با توجه به
وجود دو طبقهبندي کننده براي دو داده فراطيفي و ليدار،
پروفيل تصميم گيري براي اين روش يک ماتريس 2*C
خواهد بود که  Cتعداد کالسهاي موحود در دو داده
فراطيفي و ليدار ميباشد .پس از ايجاد پروفيل تصميم
گيري براي هر پيکسل ،از روش ادغام فازي "الگوي
تصميم گيري "2به منظور ادغام طبقهبندي کنندههاي
فازي استفاده خواهد شد .در اين روش هر ستون از پروفيل
تصميمگيري که مقادير حمايت براي کالس  w jرا نشان
ميدهد ،بهعنوان الگوي تصميمگيري يا  DT jدر نظر
2 Decision Template
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اس

 -2-1-3طبقه بندي کننده فازي  kنزديکترين

)

)2 /( m 1

(1 / x  x j
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مقادير رقومي هر پيکسل از داده و پيکسلهاي اطراف آن
در يک پنجره همسايگي به صورت محلي يا در کل تصوير
محاسبه ميشوند.
 Gray Level Co-occurrence Matrixکه در اختصار
با  GLCMنمايش داده ميشود ،از مهمترين ويژگيهاي
بافت مورد استفاده براي آناليز تصاوير ميباشد .در اين
روش آماري به منظور استخراج اطالعات بافتي ،اطالعات
مکاني پيکسلها در ماتريس  GLCMدر نظر گرفته مي-
شود[ .]94در اين ماتريس وابستگي مکاني درجات
خاکستري همسايه نمايش داده ميشود .به عالوه اپراتور
وريانس يکي از مفيدترين روشهاي آماري آناليز بافت
براساس اختالفات بين پيکسلها در يک همسايگي
براساس پنجره است.
واريوگرام به عنوان يک اپراتور آماري در خانواده
وريانس قرار ميگيرد[ .]97با توجه به اينکه روش
پيشنهادي به منظور طبقهبندي همزمان دادههاي
فراطيفي و ليدار براساس مدل سطحي رقومي 7يا DSM
حاصل از ليدار عمل ميکند ،نياز است عالوه بر
ويژگيهايي که بيان کننده بافت سطح ليدار باشند از
ويژگيهايي به منظور بررسي سطح  DSMاستفاده کند.
اين دسته ويژگيها ،ويژگيهاي توپوگرافي ليدار ناميده شد
که شامل ويژگي شيب ،جهت ،ناهمواري ،ريليف و DSM
نرماليزه ميباشند .هدف اين دسته از ويژگيها بررسي و
نشان دادن توپوگرافي سطح  DSMميباشد.

يا  KNNنيز نمايش دادند .اين روش از دسته روشهاي
طبقهبندي نظارت شده است که نياز به دادههاي آموزشي
دارد .يکي از مشکالت اين روش مانند ساير روشهاي
طبقهبندي تک مقداري اين است که نمونه نامعلوم را تنها
به يک کالس متعلق ميکنند .اين نکته براي نمونههايي
که با يکديگر همپوشاني دارند باعث ايجاد مشکل و کاهش
دقت طبقهبندي ميشود .براي رفع اين مشکل روش فازي
 kنزديکترين همسايگي يا  FKNNبراساس تئوري فازي
مطرح ميشود.
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گرفته ميشود .در اين صورت  DT jرا با کل پروفيل
تصميم با استفاده از معيار شباهت  Sمقايسه ميکنند و
نزديکترين مقدار شباهت موجود ،کالس برنده را مشخص
ميکند[ .]97مراحل اين روش را ميتوان به شرح زير
خالصه کرد:


آموزش :براي  j=1,…,cميانگين )  DP( zkبراي
همه عضوهاي  w jاز مجموعه داده  Zمحاسبه
ميشود و آن را بهعنوان پروفيل تصميم
يا  DT jنمايش ميدهند.

)  DP( z

()2

k

Z k w j
Z k Z

1
Nj

DT j 

در اين رابطه  N jتعداد المانهاي  Zاز  w jاست.


عمليات :در اين بخش داده ورودي x R n

وارد الگوريتم شده و ) DP(xبراي آن ساخته مي
شود .معيار شباهت  Sبين ) DP(xو هر DT j
مطابق رابطه  9محاسبه ميشود [:]97
()9

)  j ( x)  S ( DP( x), DT j

 -2-3سيستم طبقه بندي کننده چندگانه تک
مقداري
همانط ور که پيشتر ذکر شد به منظور بررسي و ارزيابي
روش فازي پيشنهادي ،يک سيستم طبقه بندي کننده
چندگانه بر اساس طبقه بندي کننده تک مقداري نيز اجرا
مي شود .در اين سيستم نيز پس از استخراج فضاي ويژگي،
طبقه بندي کننده تک مقداري  SVMبکار برده مي شود.
پس از طبقه بندي هر داده ،نتايج طبقه بندي کنندههاي
ليدار و فراطيفي براساس روش ادغام بيزين با يکديگر
ادغام ميشوند.
 -1-2-3طبقه بندي کننده ماشين بردار پشتيبان
ماشينهاي بردار پشتيبان يکي از روشهاي طبقهبندي
نظارتشده خطياند که به اختصار  SVMخوانده ميشود و
اولين بار توسط  Boserو  Vapnikمعرفي شدند[ .]77پس از
ايجاد فضاي ويژگي ،طبقه بندي کننده  SVMبصورت
جداگانه براي طبقه بندي هر داده بکار ميرود .استفاده از
هستههاي مرکزي ساده مانند چندجملهايها براي دادهايي با
پيچيدگيهاي دادههاي فراطيفي کارآمد نميباشد .از اين رو
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هسته مرکزي  7RBFبه عنوان هسته مرکزي پايه در طبقه
بندي کننده  SVMاستفاده ميشود .از آنجا که داده مورد
استفاده داراي بيش از دو کالس ميباشد از روش طبقه بندي
 SVMچندکالسه يک-درمقابل-يک استفاده خواهد شد.
يکي از نکاتي که در بهبود نتايج طبقه بندي بوسيله SVM
تأثير فراواني دارد ،انتخاب بهترين پارامترها براي اين طبقه
بندي کننده ميباشد .اين پارامترها شامل پارامتر تنظيم C 2و
پارامترهاي هسته مرکزي مانند پارامتر  براي هسته مرکزي
گوسين و درجه چندجملهاي براي هسته مرکزي
چندجملهاي ميباشد[ .]91در اين تحقيق از روش جستجوي
شبکه 9براي يافتن بهترين پارامترهاي  SVMاستفاده شد.
روش جستجوي شبکه يکي از روشهاي معروف براي انتخاب
بهترين پارامترهاي  SVMاست که جزييات آن در تحقيق
 Hsuبصورت کامل بيان شده است[.]98
 -2-2-3روش ادغام تک مقداري بيزين
نتايج طبقهبندي ماشينهاي بردار پشتيبان روي
ويژگيهاي دادههاي فراطيفي و ليدار تشکيل يک مجموعه
نتايج طبقهبندي را ميدهد .در اين مرحله از يکي از
روشهاي ادغام طبقهبندي کنندهها با عنوان روش بيزين
) Naïve Bayes (NBبه منظور ادغام نتايج طبقهبندي کننده-
ها استفاده ميشود .در اين قسمت از طبقهبندي کننده
ماشينهاي بردار پشتيبان که در دسته طبقهبندي کنندههاي
تک مقداري قرار ميگيرد استفاده شده است ،در نتيجه روش
مورد استفاده در اين بخش نيز يکي از روشهاي ادغام طبقه
بندي کننده هاي تک مقداري است .مبناي روش بيزين يا
) (NBدر ادغام طبقهبنديکنندهها استفاده از تئوري بيز
است .درصورتيکه

)  p( s jاحتمال اين باشد که

طبقهبنديکننده  D jداده ورودي  xرا به کالس s j  

الحاق کند ،مطابق با مفاهيم استقالل شرطي خواهيم داشت:
L

()4

) p ( S wk )  p ( s1 , s2 ,... sl wk )   p ( si wk
i 1

و احتمال پسين براي الحاق کردن  xبه کالس مورد
نظر مطابق رابطه  7بيان ميشود:
l

()7

k  1,...,c

) p( wk ) p( si wk
i 1

)p( s

) p( wk ) p( s wk
s) 

)p( s

p( wk

1 Radial Basis Function
2 Regularization parameter
3 Grid search

Archive of SID
از آنجا که مخرج رابطه  7به کالس  wkوابسته نيست،
ميتوان از آن صرف نظر کرد و در انتها ميزان حمايت براي
کالس مورد نظر با رابطه  1بيان ميشود:
L

()1

) p ( S wk )  p ( s1 , s2 ,... sl wk )   p ( si wk
i 1

-4پياده سازي و ارزيابي نتايج

طراحي عملي روش  NBبه منظور پياده سازي براي
مجموعه داده واقعي به شرح زير ميباشد .براي هر طبقه
بندي کننده  Diيک ماتريس ابهام  C  Cبا نام  CM iبا
استفاده از دادههاي آموزشي حاصل ميشود [(k,s) .]97
امين ورودي اين ماتريس  CM ki ,sتعداد المانهايي از داده
است که کالس واقعي آنها  wkاست در حالي که توسط
طبقه بندي کننده  Diبه کالس  wsمتعلق شدهاندN s .
تعداد کل نمونههايي از  Zاست که به کالس  wsتعلق دارد.
اگر  CM ki ,s / N kبه عنوان يک تخمين از احتمال پسين در
نظر گرفته شود و  N k / Nبه عنوان يک تخمين از احتمال
پيشين براي کالس  kباشد ،آنگاه درجه حمايت نهايي براي
داده  xتوسط هر کالس  kمطابق رابطه  1ميباشد.
i
k , si

 cm

1

N kL 1 i 1

 -1-4مجموعه داده
مجموعه داده هيوستون شامل يک داده فراطيفي و
 DSMحاصل از ليدار بصورت هم مرجع مي باشد .شکل 9
اين داده را نمايش ميدهد .داده  DSMداراي اطالعات
برحسب متر باالي سطح دريا و در ژئوئيد  2012Aقرار دارد.
هر دو داده در قدرت تفکيک مکاني  2.7متر اخذ
شدهاند .داده فراطيفي شامل  744باند طيفي در محدوده
 981نانومتر تا  7171نانومتر است .داده هيوستون از
منطقه دانشگاه هيوستون و نواحي اطراف آن در  72ژوئن
 2172اخذ شده است .اين داده داراي  77کالس مختلف
ميباشد .براي تمامي کالسهاي موجود تعدادي نمونههاي
مرجع در دسترس است .جدول  9اطالعات کالسهاي
داده هيوستون را نمايش ميدهد.

 k ( x) 

تحقيقات انجام شده نشان داده است که روش
نتايج بسيار دقيق و کارآمدي را فراهم ميکندKuncheva .
روش  NBرا به عنوان روش ادغام طبقه بندي کنندهها روي
NB

الف

ب

ج

شکل -9مجموعه داده هيوستون الف) داده ليدار ،ب) داده فراطيفي و ج) داده تست مورد استفاده
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دادههاي مصنوعي بکار برد [ .]97طبقه بندي کنندههاي
بيزين بصورت موفقيت آميزي در طبقه بندي متون بکار
رفتند که از اين جمله ميتوان به تحقيق  Xuدر بکارگيري
اين روش براي تشخيص دست خط نام برد [.]93

Archive of SID
ارائه يک سيستم طبقه بندي کننده چندگانه فازي براي ادغام دادههاي فراطيفي و ليدار

جدول -9اطالعات کالسها و واقعيت زميني براي داده
هيوستون

از هر کالس موجود شصت درصد نمونه ها به عنوان
داده آموزشي و  41درصد به عنوان داده تست انتخاب
شدند.

شماره

نام کالس

تعداد نمونه
مرجع

7

چمن سالم

738

2

چمن فشرده

731

 -2-4پياده سازي روش پيشنهادي تک مقداري

9

چمن مصنوعي

732

4

درخت

788

7

خاک

781

مطابق آنچه در روش پيشنهادي بيان شد ،اولين مرحله
بر استخراج فضاي ويژگي براي داده فراطيفي و ليدار استوار
است .به همين منظور ويژگيهاي ذکر شده در جداول  7و
 2روي دادههاي فراطيفي و ليدار محاسبه و بررسي خواهند
شد .تعدادي از مهمترين اين ويژگيها براي داده فراطيفي
در شکل  4و براي داده ليدار در شکل  7نمايش داده شده
است .بررسي اين ويژگيهاي طيفي در شکل  4نشان
ميدهد اين دسته اطالعات ميتوانند در استخراج و
شناسايي هر چه بهتر کالسهاي طيفي موثر باشند .عالوه
بر ويژگيهاي طيفي ،ويژگيهاي استخراجي روي DSM
حاصل از ليدار ميتواند به شناسايي کالسهاي مختلفي
مانند ساختمانها و ساير عوارض سه بعدي کمک کند.
تعريف ويژگيهاي بافت براي داده ليدار با تشخيص لبهها
باعث شناسايي بهتر عوارض زميني شده است.

1

آب

782

1

مسکوني

731

8

تجاري

737

3

جاده

739

71

بزرگراه

737

77

راه آهن

787

72

محوطه پارکينگ 7

732

79

محوطه پارکينگ 2

784

74

زمين تنيس

787

77

مسير دو

781

الف

ب

پ
شکل -4ويژگيها براي داده فراطيفي شامل الف)  ،NDVIب)

 Red Edge Normalized Difference Vegetation Indexپ) Water

band Index
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الف

ب

پ
شکل -7ويژگيها براي داده فراطيفي شامل الف) رافنس ،ب)  ، nDSMپ) سمي-واريوگرام

پشتيبان ،براي پارامتر  Cدرفاصله ]  [2 10 , 2 2و براي
پارامتر  در فاصله ]  [2 2 , 210ميباشد.

پس از تشکيل تصوير حاصل از طبقه بندي و
ماتريسهاي ابهام ،روش ادغام بيزين براي ادغام تصميمات
دو طبقه بندي کننده بکار ميرود .عالوه بر روش ادغام
بيزين از يکي از روشهاي ساده ديگر براساس رأي گيري
وزندار نيز استفاده خواهد شد .در اين روش از دقت هر
طبقه بندي کننده به عنوان وزن آن استفاده خواهد شد.
جدول  4نتايج طبقه بندي را براي سيستم طبقه بندي
کننده چندگانه تک مقداري پيشنهادي نمايش ميدهد.
جدول -4نتايج طبقه بندي کنندههاي انفرادي تک مقداري براي داده
فراطيفي و ليدار و ادغام آنها
روشهاي
طبقه
بندي

SVM

SVM

روي
فراطيفي

روي
ليدار

ادغام به روش
رأي گيري
وزندار

ادغام به
روش بيزين
)(NB

)(WMV

دقت کلي

81.13

11.4

83.8

37.3

کاپا

87.89

14.9

81.1

83.1

شکل -1مقايسه نتايج روش پيشنهادي تک مقداري

 -3-4پياده سازي روش پيشنهادي فازي
مهمترين و اصليترين بخش روش پيشنهادي اجراي
يک سيستم طبقه بندي کننده چندگانه فازي براي ادغام
دادههاي فراطيفي و ليدار است .پس از استخراج فضاي
ويژگي براي داده فراطيفي و ليدار ،طبقه بندي کننده
فازي نزديکترين همسايگي  FKNNبراي طبقه بندي هر
دو داده بکار ميرود .در ادامه روش ادغام فازي الگوي
تصميم گيري به منظور ادغام نتايج طبقه بندي فازي دو
داده بکار گرفته ميشود.
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در کنار ويژگيهاي بافت ،ويژگيهاي سطح در شناخت
عوارض سه بعدي مانند درختان و ساختمانها موثر
ميباشند پس از استخراج فضاي ويژگي براي داده
فراطيفي و ليدار ،طبقه بندي کننده ماشين بردار پشتيبان
به منظور طبقه بندي هر داده بصورت مجزا بکار برده مي-
شود .محدوده جستجوي پارامترهاي ماشين بردار

مقايسه و ارزيابي نتايج حاصل در جدول  4و شکل 1
نشان ميدهد دقت طبقه بندي براي داده فراطيفي و ليدار
به ترتيب  81و  11درصد است .در حالي که روش ادغام
بيزين دقت  37درصد را بدست آورده است .به عالوه نتايج
نشان ميدهد روش ادغام بيزين روش دقيقتري نسبت به
روش رأي گيري وزندار ميباشد.
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جدول -7نتايج طبقه بندي کننده هاي انفرادي فازي روي فراطيفي و
ليدار و ادغام آنها
FKNN

روش هاي
طبقه بندي

روي
فراطيفي

روي ليدار

ادغام به روش الگوي
تصميم گيري )(DT

دقت کلي

31.4

17.42

37.4

کاپا

88.11

19.8

39.1

FKNN

شکل -1مقايسه نتايج روش پيشنهادي فازي

جدول  7و شکل  1نتايج مربوط به ادغام فازي را
نمايش ميدهد .نتايج مانند روش پيشنهادي تک مقداري،
نشان از بهبود دقت طبقه بندي بوسيله روشهاي طبقه
بندي کننده چندگانه دارد .نتايج نشان ميدهد دقت طبقه
بندي داده فراطيفي بوسيله روش طبقه بندي فازي 31
درصد است در حالي که همين دقت براي داده ليدار 17
درصد ميباشد .ادغام اين دو طبقه بندي کننده در انتها
دقت  37درصد را ايجاد ميکند .اين ادغام باعث بهبود
دقت داده فراطيفي تا  7درصد و داده ليدار تا  21ميشود.

به منظور بررسي بيشتر ،شکل  8و جدول  1دقت
روشهاي طبقهبندي انفرادي و ادغام را براي  77کالس
موجود در داده هيوستون نمايش ميدهد .بررسي اين
شکل نشان ميدهد ،روش پيشنهادي ادغام دو داده تحت
يک سيستم فازي باعث بهبود دقت در اکثر کالسها شده
است .به عنوان نمونه براي کالسهاي  1و  8که مربوط به
سازههاي مسکوني و تجاري ميباشد ،داده ليدار دقت
بيشتري نسبت به داده فراطيفي ايجاد کرده است .اين
نکته مويد اين مطلب است که داده ليدار به علت وجود
اطالعات سه بعدي ميتواند کالسهاي داراي ارتفاع مانند
ساختمانها را نمايش بهتري دهد ،از اين رو افزودن داده
ليدار به فراطيفي باعث بهبود دقت براي دو کالس
ساختمان شده است .در حالي که براي سه کالس اول که
مربوط به چمن است ،داده فراطيفي اطالعات طيفي
مناسبي فراهم ميکند و افزودن ليدار چندان باعث بهبود
دقت نميشود.
شکل  3تصوير حاصل از طبقه بندي به روش
پيشنهادي فازي را براي ادغام داده فراطيفي و ليدار براي
 77کالس موجود نمايش ميدهد .در آخرين بخش از
نتايج ،به منظور مقايسه و ارزيابي روش پيشنهادي ،دو
روش پيشنهادي فازي و تک مقداري مقايسه ميشوند.

شکل -8مقايسه دقت طبقه بندي در روش پيشنهادي براي کالس هاي داده هيوستون
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)Fuzzy Fusion (DT

نشريه علمي -پژوهشي علوم و فنون نقشه برداري ،دوره هفتم ،شماره  ،4خرداد ماه 7931

جدول -1نتايج روش پيشنهادي فازي براي پانزده کالس موجود
FKNN on HSI

دقت
توليدکننده

دقت
توليدکننده

دقت کاربر

دقت
توليدکننده

دقت کاربر

کالس

دقت کاربر

33

33.48

73.1

41.47

31.31

38.31

7

711

711

97.2

98.72

38.34

31.32

2

38.31

711

72.8

41.92

38.37

711

9

31

711

13

14.42

81.7

82.4

4

38.87

31.4

47.1

71.7

31.11

39.17

7

38

711

19.2

18.11

31.11

711

1

32.17

31.8

84.1

88.12

19.77

82.97

1

83.78

81.7

89.1

81.42

12.41

18.71

8

81.77

31.1

12.97

19.72

81.27

11.14

3

31.9

81.7

87.8

11.42

81.97

11.18

71

37.2

81.17

17.2

71.42

82.22

11.48

77

84.8

83.17

73.9

41.72

11.17

17.49

72

13.44

17.1

71.9

77.89

47.91

19.11

79

31.88

31.88

77.9

71.14

37.11

37.11

74

38.2

711

78

12

34.2

32.39

77

اس

شکل -3تصوير حاصل از ادغام داده هاي فرطيفي و ليدارتحت روش پيشنهادي سيستم طبقه بندي کننده چندگانه فازي

ايجاد کرده است .به عالوه نتايج نشان ميدهد طبقه بندي
کنندههاي انفرادي فازي دقيقتر از طبقه بندي کننده تک
مقداري  SVMميباشد .به عالوه روش ادغام فازي نيز
دقيقتر از روش ادغام تک مقداري عمل کرده است.

 -5نتيجه گيري
شکل -71مقايسه نتايج روش پيشنهادي فازي

شکل  71نتايج طبقه بندي کنندههاي تک مقداري و
فازي براي دادههاي فراطيفي و ليدار و ادغام آنها را نمايش
ميدهد .نتايج مقايسه بين روشهاي پيشنهادي تک
مقداري و فازي نشان ميدهد ،در هر دو استراتژي ادغام دو
داده نتيجه دقيقتري را نسبت به استفاده انفرادي از آنها

اين تحقيق روشي برمبناي سيستمهاي طبقه بندي
کننده چندگانه را براي ادغام دادههاي فراطيفي و ليدار در
سطح تصميم گيري ارائه داده است.
در روش پيشنهادي پس از استخراج فضاي ويژگي
براي دادههاي فراطيفي و ليدار ،طبقه بندي کننده فازي
 FKNNبراي طبقه بندي هر داده بکار برده شد .در روش
پيشنهادي ،با توجه به غني بودن داده فراطيفي از لحاظ
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اطالعات طيفي ،ويژگي هاي طيفي براي شناسايي گياهان
و ساير عوارض روي داده فراطيفي بکار مي رود .از سوي
ديگر با توجه به اينکه  DSMموجود حاوي اطالعات
مناسبي از ارتفاع عوارض است ،استخراج ويژگي هايي
مانند شيب ،اطالعات سطوح و ويژگي هاي بافت مي تواند
به استخراج بهتر عوارض کمک کند.
در انتها روش ادغام الگوي تصميم گيري ) (DTنتايج
طبقه بندي حاصل براي داده فراطيفي و ليدار را با يکديگر
ادغام ميکند .به منظور ارزيابي بهتر روش پيشنهادي ،يک
سيستم مجموعه طبقه بندي کنندههاي تک مقداري نيز
به منظور مقايسه با روش پيشنهادي فازي مورد استفاده
قرار گرفت.
روش پيشنهادي در دو سناريوي فازي و تک مقداري به
منظور پياده سازي روي مجموعه داده دانشگاه هيوستون که
داراي داده فراطيفي و ليدار هممرجع ميباشد ،بکار گرفته
شد .نتايج تحقيق در هر دو بخش فازي و تک مقداري نشان
ميدهد ،سيستم طبقه بندي کننده چندگانه روي داده
فراطيفي و ليدار باعث بهبود دقت طبقه بندي شده است.
با توجه به اينکه دادههاي فراطيفي اطالعات طيفي مناسب
و دادههاي ليدار اطالعات ارتفاعي مناسبي را از سطح
عوارض جمع آوري ميکنند ،ادغام اين دو داده به ايجاد
فضاي اطالعاتي بهتر از سطح زمين ميانجامد .نتايج نشان
ميدهد که ادغام دادههاي فراطيفي و ليدار باعث بهبود

دقت طبقه بندي در بيشتر کالسهاي موجود ميشود .داده
ليدار در تشخيص کالسهاي سه بعدي ساختمان موفقتر از
داده فراطيفي عمل کرده است اين در حالي است که داده
فراطيفي در شناسايي کالسهايي مانند چمن ،آب و خاک
موفقتر بودهاند .ادغام دو داده در سطح تصميم گيري در
نهايت منجر به بهبود دقت طبقه بندي در کليه کالسها
شده است .بررسي نتايج نشان داده است سيستم پيشنهادي
طبقه بندي کننده چندگانه فازي براساس الگوي تصميم
گيري نتايج بهتري را نسبت به سيستم طبقه بندي کننده
چندگانه تک مقداري براساس ادغام بيزين توليد کرده است.
به منظور بهبود روش پيشنهادي و برطرف کردن
محدوديتهاي موجود در آن ،تحقيقات آينده ميتوانند در
زمينه ايجاد فضاي ويژگي ،طبقه بندي و ادغام طبقه بندي
کنندهها متمرکز شوند .در زمينه فضاي ويژگي ،تحقيقات
آينده ميتوانند روي ويژگيهاي ديگر و روشهاي بهينه
سازي براي انتخاب بهترين زيرمجموعه از ويژگيها
متمرکز شوند .به عالوه ويژگيهاي استخراجي براي داده
فراطيفي در کنار کليه باندهاي اصلي در تحقيق استفاده
شده است ،روشهاي آينده ميتوانند روي روشهاي
کاهش ابعاد فضا براي داده فراطيفي تمرکز يابند .در زمينه
طبقه بندي کنندهها و روشهاي ادغام نيز روشهاي نوين
ديگر ميتوانند مورد ارزيابي قرار گيرند.
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