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در اين مقاله، سيستمي مبتني بر قواعد تداعي فازي براي  ������ 

هدف اصلي . شودهاي يک تصوير چند طيفي ارائه ميبندي پيکسلطبقه

ار شونده در يافتن الگوهاي تکر بند،در کاوش قواعد تداعي طبقه

ها و متعاقب آن استخراج قواعدي است که قسمت مجموعه تراکنش

هاي در اين سيستم از ايندکس. تالي آن مشخص کننده نوع کالس است

به . شودتفاضل نرمال مربوط به ميزان سبزينگي، آب و سازه استفاده مي

هاي الگوريتم ها، يکي ازاين صورت که ابتدا بر روي فضاي ايندکس

بندي بدون ناظر فازي اعمال شده و به ازاي هر پيکسل درجه قهطب

سپس بر روي هر . شودعضويت تعلق آن به هر کالس تعيين مي

ايندکس ، متغيرهاي زباني گوسي تعريف شده و براي هر پيکسل درجه 

به اين ترتيب هر . شودعضويت تعلق آن به متغيرهاي زباني محاسبه مي

ها شامل اجتماع درجه هاي عضويت تعلق تراکنش در مجموعه تراکنش

با تغيير پارامترهاي  .ها استهاي زباني و کالسپيکسل به متغير

 به حوزه فازي، الگوريتمي براي Apriori الگوريتم کاوش قواعد تداعي

ها بدست بندي کننده از روي اين تراکنشمحاسبه قواعد تداعي طبقه

موزشي اعمال شده و قواعد اين الگوريتم بر روي مجموعه آ. آيدمي

. شوندبند استخراج شده بوسيله مجموعه آزمايشي اعتبارسنجي ميطبقه

دهند که با تنظيم پارامترهاي ميزان اطمينان نتايج آزمايشي نشان مي

.توان در زمان معقول به دقتي مناسب رسيدمي ��� �	
�����قواعد تداعي فازي، طبقه بندي، تصوير چند  �

 ����� ��  .هاي تفاضل نرمال سبزينگي،آب و سازه، سنجش از دورندکسطيفي، اي

طبقه بندي پوشش گياهي مربوط به تصاوير چند طيفي از مسائل مهم 

وري زمين، توان به بهرهاز جمله مي.  از دور استسنجشدر کاربردهاي 

-تاکنون روش.  آلودگي و ارزيابي ميزان جنگل زدايي اشاره کردپايش

، شبکه  [1] روش مبتني بر تئوري بيزمانند هاي گوناگوني

 و [5]، فيلد تصادفي مارکف [4] بندها ، ترکيب طبقه [2,3]عصبي

  .ارائه شده استدر اين زمينه غيره 

ها که در سالهاي اخير مورد توجه قرار بندي دادهيکي از روشهاي طبقه

ر د . [6 ,7]بندي کننده استگرفته است استخراج قواعد تداعي طبقه

-اين سيستم ها، هدف يافتن الگوهاي تکرار شونده در مجموعه تراکنش

ها و به طبع آن قواعد تداعي طبقه بندي کننده به صورت اگر 

AisX آنگاه CisClassX
يکي از معروفترين الگوريتم  .است

  . استApriori [8]هاي استخراج قواعد تداعي الگوريتم 

شود که ر اينجا سيستمي مبتني بر کاوش قواعد تداعي فازي ارائه مي د

هاي تفاضل نرمال محاسبه در آن قواعد تداعي فازي بر روي ايندکس

در اين . شودها استفاده ميبندي پيکسل از اين قواعد براي طبقه.اندشده

  و سازه[10]، آب [9]هاي تفاضل نرمال سبزينگي تحقيق ايندکس

  .اندد استفاده قرار گرفته مور[11]

 کاوش ٢در بخش . ادامه مقاله به بخشهاي زير سازماندهي شده است

ايندکسهاي تفاضل . دنشو بررسي ميAprioriقواعد تداعي و الگوريتم 

بندي خوشه. دنشو معرفي مي٣نرمال استفاده شده در سيستم در بخش 

و الگوريتم توليد  انجام شده ٤تصوير و تعريف متغيرهاي زباني در بخش 

 نتايج ٦در بخش . دنگرد ارائه مي٥قواعد تداعي فازي در بخش 

گيرند و در بندي تصوير مورد بررسي قرار ميآزمايشي مربوط به طبقه

������� ��  .نده ارائه خواهند شديری و کارهائی برای آيه گيجادامه نت 
 � ��
�� ��
��  ��! Apriori 

},...,{فرض کنيد 1 mIII  تعداد n مجموعه عناصر پايگاه و=

 در نظر Iرا دو زير مجموعه دلخواه از  Y و X اگر. ها باشدتراکنش

IYXبگيريد يعني به صورت زير X  ، در اين صورت پشتيبان,⊃

  :[8]شودتعريف مي

)۱(  
n

countX
XX

). (
)Pr()sup( ==  

ها در پايگاه شامل  درصد از تراکنشsup(X(به اين معنا است که و 

Xاين کميت براي يک قاعده.  هستندYX تعريف ) ٢( بصورت →

 :[8]شودمي

)sup( است که یبه اين معن YX ها در پايگاه ز تراکنش  ا درصد→

YXشامل  به همين ترتيب، اطمينان براي قاعده .  هستند∪

)۲(  
n

countYX
YXYX

).  (
)Pr()sup(

∪
=∪=→  
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YX   :[8]شودتعريف مي) ٣( بصورت →

)(و به اين معنا است که به اندازه YXconf -تراکنش درصد از →

)  زيرمجموعه آنها استX( هستندXهايي که شامل مجموعه عنصر 

  .باشند نيز ميYشامل مجموعه 

درکاوش قواعد تداعي، دو ورودي مينيمم پشتيبان و مينيمم اطمينان 

  : به سيستم داده شده و سيستم عمليات زير را انجام مي دهد

هستند ) ٤( که داراي شرط Zمجموعه عنصر تکرار شونده .١

  .شودتخراج مياس

)٤(  MinSupZ ≥)sup( 

YXZکه  اگر فرض کنيد .٢ ∪=)  IYX در اين ) ,⊃

YXصورت قواعدي به فرم  در آنها ) ٥( که رابطه →

  . شوندند انتخاب مينکصدق مي

)٥(  MinConfYXconf ≥→ )( 

شامل دو فاز يعني تشخيص مجموعه عناصر تکرار  Aprioriالگوريتم 


 ����  .شونده و تعيين قواعد تداعي است ��
 ����������Apriori�� ��� ������ ����� 	 ��
�� �
��� 

براي يافتن مجموعه عناصر تکرار شونده،  ايده کليدي در الگوريتم 

Apriori عه عنصر ن است که هر مجموآiI زماني بالقوه تکرار شونده 

ijاست که هر زير مجموعه آن يعني II  براي . تکرار شونده باشد⊃

- ابتدا نياز به ارائه چند تعريف ميAprioriتشريح فاز اول الگوريتم 

  .باشد

 : kC عضوي کانديدKمجموعه 

  که مجموعه عناصر تکرار شوندهI عضوي زيرمجموعه K ايهمجموعه

Kشود عضوي از ميان آنها انتخاب مي. 

 عضوي تکرار شوندهKمجموعه 
kF : مجموعه هايK عضوي زير 

شرط  انتخاب شده و هر عضو آنها داراي kC که از مجموعه Iمجموعه 

 .باشد) ٤(

  : شود مراحلي که در فاز اول اجرا مي

١ .1=K و مجموعه }}{},...,{{ 11 mIIC ، به عنوان مجموعه =

}{براي هر . شوندعناصر يک عضوي کانديد مشخص مي iI در 
1C 

از مجموعه . شودسبه ميمقدار پشتيبان در مجموعه داده ها محا
1C 

}{اعضايي مانند  fI صدق ) ٤(شرط در  که مقدار پشتيبان براي آن

 . شوند انتخاب مي1F به عنوان مجموعه کندمی

٢ .2=K 2 و مجموعهC عمليات ترکيب بر روي اعضاي  از اجراي

1Fاين عمليات در ادامه توضيح داده شده است. آيد بدست مي .

را دارند ) ٤( که شرط 2Cاي از  به عنوان زير مجموعه2Fمجموعه 

  .آيدبدست مي

٣  .1=+Kتا رسيدن به٢حله ، و تکرار مر kF تک عضوي يا با 

  .اعضاي غير قابل ترکيب

1- ��!��},...,{ 11 mk ffF =−
�� ��� �

kC

 محاسبه
kC  ازاعمال دو مرحله ترکيب و هرس زير بر روي

},...,{ 11 mk ffF   :آيد بدست مي−=

i ,i ,  ,{i  f{  در اين مرحله به ازاي هر������. ١ 1-k2-k11 …= 

i ,i ,  ,{i  f{  و ,

1-k2-k12 ,که در آن  =…

1-k1-k i i < ،عبارت  است

  }i ,i,i ,  ,{i CC ,

1-k1-k2-k1kk   .جايگزين خواهد گرديد ←∪…

 در کهkC از s عضوي (k-1) دراين مرحله هر زير مجموعه ����. ٢

������� ����  .شودحذف ميkC از s∉Fk-1 آن 
 ��� ���Apriori�
 ��
�� ��
�� ����� 	 ������ �������� ��
�� ��
��  ��! ������� 
 ��
�� �
��� 

 مجموعه عناصر تکرار شونده يافته شده در فاز اول kFفرض کنيد 

 :kF زيرمجموعه A ردر اين صورت براي ه. باشد

AFBقرار دهيد . ١ k −=. 

٢ .A → Bبرقرار باشد٥ رابطه  يک قاعده تداعي است اگر .   ���� ����
 ����� ����!��� 
 ���� �!" 	����#�$
 

گيرند هاي تفاضل نرمال که دراينجا مورد استفاده قرار ميايندکس

  :عبارتند از

 :)NDVI (اضل نرمال سبزينگيايندکس تف

)٦(  
34

34

Re

Re

TMTM

TMTM

DNDN

DNDN

dInfra

dInfra
NDVI

+

−
=

+

−
=

 
براي مثال . اين ايندکس، نشان دهنده ميزان سبزينگي است

5.0>NDVI نشان دهنده نواحي با پوشش گياهي کامل و 

5.02.0 << NDVI نشان دهنده ناحيه بين باير تا پوشيده و 

2.0<NDVIنواحي باير سنگي است .  

 : ايندکس تفاضل نرمال آب

)٧(  )()( 5432 TMTMTMTM DNDNDNDNNDWI +−+= 

  . نشان دهنده نواحي مرطوب يا انباشت آبي استNDWI<0که 

 :ايندکس تفاضل نرمال سازه

)۳(  
countX

countYX
YXconf

.

).  (
)(

∪
=→  
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)٨(  
)(

)(

45

45

TMTM

TMTM

DNDN

DNDN
NDBI

+

−
=

 
ها و مقدار دو رنج مقادير اين ايندکس براي نواحي شهري به نوع سازه

اما در حالت کلي براي نواحي شهري . ايندکس ذکر شده وابسته است

� ��  .داراي مقداري بزرگتر از صفر است��� ��� ����� ���� ��������� ����� ���� �
�������� ���� 
 ��� �� 

ير و محاسبه نگاشت مربوط به  خودکار تصوگذاریمنظور برچسب به

بندي فازي، در خوشه. گرددپوشش آن از خوشه بندي فازي استفاده مي

. آيدها بدست ميهاي عضويت تعلق آن به کالسبراي هر پيکسل درجه

 بر اساس مينيمم کردن C-Means [12]روش خوشه بندي فازي 

  .تابع هدف زير عمل مي کند

)٩(  

∞<<

−=∑∑
= =

m

vxuXVUJ
n

k

c

j
Aik

m

ikm

1

);,(
1 1

2

 
به .  استthiبه خوشهkxدهنده درجه عضويت نمونه  نشانikuمقدار 

منظور گسسته کردن فضاي پيوسته مربوط به ايندکسهاي تفاضل نرمال  

متغيرهاي نوع . هاي زباني تعريف شودبايستي بر روي هر ايندکس متغير

زباني و تعداد آنها وابسته به نوع داده است و مسلما در نتيجه نهايي 

متغيرهاي زباني که در اينجا . بندي موثر خواهد بودمربوط به طبقه

  . استفاده گرديده است از نوع گوسي با فاصله يکنواخت هستند

 nمونه با ابعاد  نNبندي شامل فرض کنيد که مجموعه داده طبقه

اين مجموعه بصورت . باشد
nNxD ×= . در نظر گرفته شده است ][

 تعداد Dام از مجموعه داده iبراي هر بعد 
il متغير زباني تعريف 

ام به متغيرهاي زباني تعريف kتعلق نمونه لذا درجه عضويت . گرددمي

  :شده روي اين بعد برابر است با

)١٠(  )](),...,(),([ ,2,1,, klikikiik xmxmxmM
i

=
 

نشان داده  )١١(ام بصورت kبه همين ترتيب براي کل ابعاد، نمونه 

  .شودمي

)١١(  ],...,,[ ,2,1, nkkkk MMM=α
 

 روي ربندي بهاي عضويت مربوط به خوشهدر آخر با اضافه کردن درجه

مجموعه داده 
kα نمونه فازي ،k تغيير مي کند) ١٢(ام بصورت:  

)١٢(  Nkuuutrans kkkkk ,...,1],...,,,[ ,,2,1 == ξα
 

ktransنشان دهنده تراکنش kها استام در مجموعه تراکنشξ 

به اين . بندي استها در الگوريتم خوشهنشان دهنده تعداد خوشه

ترتيب الگوريتم کاوش قواعد تداعي فازي بر روي مجموعه 

k

N

k
fuzzy transD

1=
  .شود اعمال مي=∪

��  ��! ������� 
���� ��
�� ��
�� 

fعناصر در حوزه فازي بصورت 

jiI f. شود نشان داده مي,

jiI يعني متغير ,

به همين ترتيب مجموعه . امi در بعد امjزباني

)(عناصربصورت ,

f

jiIFIS U=شود نشان داده مي .  

  :شود بصورت زير تعريف ميFIS پشتيبان فازي مجموعه عناصر 

)۱۳(  

N

Itrans

FISSupFuzzy

N

k FISI

f

jik
f

ji

∑ ∏
= ∈

=
1

,

,

)(

)(_  

)(  تعداد نمونه هاي ورودي وNکه  ,

f

jik Itrans درجه هاي 

به .  استامi در بعدامj متغيرهاي زباني رويامkعضويت تعلق نمونه 

   .گرددتعريف مي) ١٤(اين ترتيب اطمينان فازي بصورت 

)۱۴

(  )(_

)(_
)(_

1

21
21

FISSupFuzzy

FISFISSupFuzzy
FISFISConfFuzzy

∪
=→

 

، قواعدي که به شکل اگر Aprioriدر پايان اجراي الگوريتم 

MisX آنگاه CisClassبند  هستند به عنوان قواعد طبقه

 ابتداtxبراي طبقه بندي نمونه آزمايشي.گردندانتخاب مي
ttrans 

به متغيرهاي زباني محاسبه tx شامل درجه عضويت تعلق يعني بردار

],,...,[ر امتياز سپس بردا. شودمي 21 csssScore ها براي کالس =

   ).ها است نشان دهنده تعداد کالسc( شودتعريف مي

به ازاي هر قاعده 
mj cisClassMisXrule  با اطمينان :→

فازي 
jFC بردار ،Score  رساني مي زوه ر ب١٥با استفاده از رابطه-

  .شود

)۱۵(  ])..,).((,,.,[ 21 cjtjm sFCxfpsssScore +=  

)(
tj

xfpقدرت شليک هر قاعده به ازاي وروديtx  است و از رابطه

  :آيدزير بدست مي

)۱۶(  ∏
∈

=
Mz

ittj

i

ztransxfp )()(  

  :شود بصورت زير تعيين ميtxکالس مربوط به ورودي 

)۱۷(  )max(arg Scoreclasst =  �� �	����" 
� ��

تصويري که در اين کار مورد استفاده قرار گرفته است تصوير هفت 

پي متعلق به سيسي مربوط به رودخانه ميLandSatماهواره طيفي 

نشان داده شده ) ١شکل( ر طيف اول تصوير د.  استMIPSافزار نرم

  . است

هاي تفاضل نرمال سبزينگي، آب و سازه تصوير به ترتيب در ايندکس

  . آمده است٤ و ٣، ٢شکلهاي 
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  ������������ ����� ����� ����� �
  ������� ����� ����� ����� �
  ��� �!"�� ����� ����� ����� �

 در شکل ٤ز خوشه بندي به ازاي تعداد خوشه برابر با نگاشت حاصل ا

به ازای هر خوشه اطالعات مربوط به ميانگين  . نشان داده شده است٥

   . ارائه شده است١ر در جدول يها، در صد آنها از تصوايندکس

ها يکسان و روي همه ايندکسبر تعداد متغيرهاي زباني تعريف شده 

اند شکل اين متغيرها بصورت گوسي در نظر گرفته شده.  است٩برابر  با 

  . آن استNDVI نمايش نوع ٦

 ���#���	
� ���$ %�	& " � �'�( )����* ���+������ ���,��� -��./�� �0 �	1 %$ 2	$�� 3��!�*
   

 ���4���� �$ !�� ��5� ���$" ��6/�NDVI* 

ده بندی کننده استخراج شده نمايش داطبقهقواعد فازی  ٧در شکل 

   .اند ارائه شده٢ها در جدول تفسير ايندکس. اندشده

���7�%�	8�" � 90 ��!�� -��./�� �"�: �;��� �;�	1*
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���+������ ���,��!�� -��./�� �0 �	1 %$ 2	$�� 3��* ������� ���� � �	��

٩-١  متغير زباني  تعريف شده روي بعد اول٩-١  

عد دوم متغير زباني  تعريف شده روي ب٩-١  ١٨-١٠  

٢٧-١٩  متغير زباني  تعريف شده روي بعد سوم٩-١  

٣١-٢٨ چهار کالس حاصل از خوشه بندي  

 آورده شده ٨تغييرات ميانگين دقت نسبت به مينيمم اطمينان در شکل

شود هر چه مينيمم اطمينان افزايش داده همانطورکه مالحظه مي. است

 منحني ٩در شکل .  کندبندي کاهش پيدا ميشود ميانگين دقت طبقه

.تعداد قواعد توليد شده نسبت به مينيمم اطمينان آورده شده است  

 ���������8� � 8���� %$ )�,� )1� ���� ��� ���6� � ��	8�*
 �����8���� %$ )�,� !�� ���	� �;�	1 ���5� ���6� � ��	8�����8��* �� �
�� ����� 

-ائد تداعی فازی برای طبقهدر اين مقاله سيستمی مبتنی بر کاوش قو

به منظور ساختن سيستم . بندی پوشش گياهی يک منطقه ارائه شد

بندي کننده با دقت مناسب و زمان معقول بايستي انتخاب طبقه

 ،همانطور که مالحظه گرديد. مناسبي از پارامترهای آن انجام شود

انتخاب مينيمم اطمينان در تعداد قواعد توليد شده و ميزان دقت 

تواند برای برچسب گذاری  سيستم ارائه شده می.بندي موثر استطبقه

"���� ��  .های گياهی در تصاوير چند طيفی به کار گرفته شودپوشش �
�� ������!
در اينجا به منظور برچسب گذاری پوشش گياهی و بدست آوردن 

بندی و سه ايندکس تفاضل نرمال نگاشت تصوير از الگوريتم خوشه

بندی تصاوير با تکيه به منظور طبقه.  و سازه استفاده شدسبزينگی، آب

توان اطالعات زمينی تصوير را با بر انواع خاص پوشش گياهی، مي

مراجعه به محل بدست آورده و از آنها برای برچسب گذاری تصوير 

�� ��    .استفاده نمود 
��
[1] Bruzzone, L., An approach to feature selection and 

classification of remote sensing images based on the Bayes 

rule for minimum cost, IEEE Trans, Geosci. Remote Sens, 

vol. 38, no. 1, Jan. 2000. 

[2] Giacinto, G., Roli, F., and Bruzzone, L., Combination of 

neural and statistical algorithms for supervised 

classification of remote sensing images, Pattern Recognit. 

Lett. vol. 21, 2000. 

[3]  Yushun, Zhai. Alex Thomassonb, J., E. Boggess, Julian. 

Sui. Ruixiu, Soil texture classification with artificial neural 

networks operating on remote sensing data, computer and 

electronic in agricultures, Elsevier, 2006. 

[4]  Smits, P. C., Multiple classifier systems for supervised 

remote sensing image classification based on dynamic 

classifier selection, IEEE Trans, Geosci. Remote Sens, vol. 

40, no. 4. 2002.  

[5] Nishiia, Ryuei. Eguchib, Shinto.,"Image classification 

based on Markov random field models with Jeffreys 

divergence, Multivariate Analysis, Elsevier, 2006. 

[6] Liu, B., Ma, Y., Wong, C., Classification using association 

rules: weaknesses and enhancements, in: Vipin Kumar, et 

al., (Eds.), Data Mining for Scientific and Engineering 

Applications, 2001. 

[7] Chen, Guoqing. Liu, Hongyan. Yu, Lan. Wei, Qiang. 

Zhang, Xing. A new approach to classification based on 

association rule mining, Decision support sysem, Elsevier, 

2005. 

[8] Agrawal, R., Mannila, H., Srikant, R., Toivonen, H., 

Verkamo, A.I., Fast discovery of association rules, 

Proceeding of the 20th VLDB conference Morgan, 

Kaufmann, Santiago, Chile, 1994. 

[9] Rouse, J. W., Haas, R. H., Schell, J. A., Deering, D. W., 

and Harlan, J. C., Monitoring the vernal advancement of 

natural vegetation, NASA Goddard Space Flight Center, 

Greenbelt, MD, Final Rep., 1974. 

[10] Jackson,  T. J., Chen, D., Cosh, M., Anderson, F. Li, M., 

Walthall C., Doraiswamy, P., and Hunt, E., Vegetation 

water content mapping using Landsat data derived 

normalized difference water index for corn and soybeans,  

Remote Sens. Environ., vol. 92, no. 4, 2004. 

[11] Peijun1, DU, Yunhao2, CHEN, Hong3, TANG and Tao3 

FANG, Study on Content-Based Remote Sensing Image 

Retrieval,   IEEE, 2005. 

www.SID.ir



Arc
hive

 of
 S

ID

[12] Hathaway, R.J., Davenport, J.W., Bezdek, J.C. Relational 

dual of the c-means algorithms, Pattern Recognition 22 (2), 

1989. 

www.SID.ir



 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

