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چکیذه :
دس پظٞٚؾ حبضش چبسچٛثی ثشای تٟی٘ ٝمـ ٝثبیٙشی تغییشات ،ثب ثىبسٌیشی اٍِٛسیتٓ ط٘تیه ٔ ٚذَ ٔخفی ص٘زیش ٜتلبدفی ٔبسوٛف ،ثب ٞذف
تحّیُ فشآیٙذٞبی ٔشثٛط ث ٝتغییشات اسائ ٝؿذ ٜاػت .اص اٍِٛسیتٓ ط٘تیه رٟت ثٟیٝٙػبصی پبسأتش  mدس خٛؿٝثٙذی  FCMاػتفبد ٜؿذٜ
اػت چشا و ٝثب تغییش ٔمذاس پبسأتش  ،mتٛاثـ فضٛیت ثب ٔمبدیش ٔختّفی ثشای سٚؽٞبی خٛؿٝثٙذی  FCMتِٛیذ ٔیؿٛد  ٚاص عشفی ٔمبدیش
ٔختّف پبسأتش ٙٔ mزش ث٘ ٝتبیذ ٔختّف ایٗ سٚؽٞب دس ؿٙبػبیی خٛؿٞٝبی ٔشثٛط ث ٝتغییشات ٔیؿٛد .رٟت ثٟشٜثشداسی اص اعالفبت
ٔىب٘ی دس رٟت ثٟجٛد ٘تبیذ وٕی  ٚویفی ٘مـ ٝثبیٙشی تغییشات٘ ،تیز ٝحبكُ اص خٛؿٝثٙذی  FCMثشٔجٙبی اٍِٛسیتٓ ط٘تیه ثب اػتفبد ٜاص
ٔذَ ٔخفی ص٘زیش ٜتلبدفی ٔبسوٛف ٔزذداً ثشچؼتدٞی ؿذ .رٟت اسصیبثی ٘تبیذ اص تلبٚیشچٙذصٔب٘ ٝثب لذست تفىیه ثبالی TerraSAR-
 Xاص دسیبچ ٝدس حبَ احذاث چیتٍش دس ثبص ٜصٔب٘ی  2011تب  2012اػتفبد ٜؿذ ٜاػت .رٟت ثشسػی احش ٕٞؼبیٍی دس تٟی٘ ٝمـ ٝثبیٙشی
تغییشات اص ٔمبدیش ٔختّف پبسأتش  βدس ایٗ صٔی ٝٙاػتفبد ٜؿذ٘ .تبیذ ٘ـبٖ ٔیدٞذ ثب افضایؾ ٔمذاس ایٗ پبسأتش ٘مـ ٝتغییشات ثب ٘شخ خغبی
وُ٘ ،شخ ٞـذاس اؿتجب٘ ٚ ٜشخ ٞـذاس خغبی وٕتش ثذػت ٔی آیذٕٞ .چٙیٗ رٟت اسصیبثی فّٕىشد سٚؽ پیـٟٙبدی دس رٟت ؿٙبػبیی
٘ؾبست٘ـذ ٜتغییشات ،ایٗ سٚؽ ثب سٚؽٞبی  ،MRF ،EM ،Otsuخٛؿٝثٙذی )ٔ FCM(m=2مبیؼٌ ٝشدیذ٘ .شخ خغبی وُ سٚؽ
پیـٟٙبدی ٘ؼجت ث ٝسٚؽ حذآػتبٌ٘ٝزاسی  ،Otsuخٛؿٝثٙذی ) ٚ MRF ،FCM(m=2اٍِٛسیتٓ  EMثٔ ٝیضاٖ 15.78 ٚ 4.74 ،4.38 ،4.56
ثٟجٛد یبفت ٝاػت٘ .تبیذ حبكُ ٔؤیذ لبثّیت ثبالی سٚؽ پیـٟٙبدی ثشای آؿىبسػبصی اتٔٛبتیه ٘ ٚؾبست٘ـذ ٜثب اػتفبد ٜاص تلبٚیش ٔبٛٞاس-ٜ
ای چٙذصٔب٘ SAR ٝاػت.
واصههای کلیذی  :ؿٙبػبیی ٘ؾبست٘ـذ ٜتغییشات ،اٍِٛسیتٓ ط٘تیه ،تلبٚیش چٙذصٔب٘ٔ ،SAR ٝذَ ٔخفی ص٘زیش ٜتلبدفی ٔبسوٛف
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 -1مقذمه
آؿىبسػبصی اتٔٛبتیه تغییشات یىی اص وبسثشدٞبی ٔ ٟٓفتوٌٛشأتشی  ٚػوٙزؾ اص دٚس اػوت ،وو ٝدس آٖ ثو ٝپوشداصؽ ٚ
ٔقشفی اختالف ثیٗ ٔٙبعك ٔختّف دس تلبٚیش ٛٞایی ٔ ٚوبٛٞاسٜای چٙذصٔب٘ؤ ٝویپشداص٘وذ [ .]1ؿٙبػوبیی تغییوشات دس
ػٙزؾ اص دٚس  ٚفتٌٛشأتشی ث ٝد ٚسٚؽ ٘ؾبستؿذ٘ ٚ ٜؾبست٘ـذ ٜكٛست ٔیٌیشدٔ .ؼئّ ٝآ٘بِیض  ٚوـوف تغییوشات ثوب
اػتفبد ٜاص سٚؽٞبی ٘ؾبست ٘ـذ ٜؿٙبػبیی تغییشاتٔ ،شثٛط ث ٝصٔب٘ی اػت و ٝحل٘ َٛمـ ٝثوبیٙشی تغییوشات وو ٝتٟٙوب
ٔحُ تغییشات سا ٘ـبٖ ٔیدٞذ وبفی ثٛد٘ ٚ ٜیبصی ث ٝاػتخشاد ٘مـٔ ٝبٞیت تغییشات ٘یؼت .دس ٚالوـ ٔؼوئّ ٝؿٙبػوبیی
تغییشات ثب اػتفبد ٜاص ایٗ تىٙیه ،یه ٔؼئّ ٝخٛؿٝثٙذی ثب د ٚخٛؿو ٝتغییوش  ٚریشتغییوش ٔویثبؿوذ .پوبیؾ اتٔٛبتیوه
تغییشات دس آٔبیؾ سؿذ  ٚتٛػق ٝؿٟش ٘ؼجت ث ٝسٚؽٞبی ٘ؾبستؿذ٘ ٚ ٜیٕٝاتٔٛبتیه  ٚدػتی ث ٝصٔبٖ ٞ ٚضیٙو ٝوٕتوش
٘یبص داسد ٕٞ ٚچٙیٗ ٔٛرت وبٞؾ ؿذیذ ٘مؾ اپشاتٛس ا٘ؼب٘ی دس پوبیؾ تغییوشات ٔویؿوٛد [.]2آ٘چوٛٔ ٝروت تٛػوقٝ
اػتفبد ٜاص تلبٚیش ٔبٛٞاسٜای چٙذصٔب٘ 1ٝدس صٔی ٝٙآؿىبسػبصی تغییشاتٔ 2یؿٛد٘ ،ؾبست ثش صٔیٗ  ٚثٟشٜثشداسی ثٟیٙو ٝاص
ٔٙبثـ آٖ ٔیثبؿذ .ث ٝعٛس وّی ٔیتٛاٖ ٌفت پبیؾ اتٔٛبتیه تغییشات ثب اػتفبد ٜاص دادٜٞبی ػٙزؾ اص دٚس ،تحت تأحیش
ؿشایظ ٌ٘ٛبٌ ٖٛصٔب٘ی ،عیفیٔ ،ىب٘یٛٔ ،ضٛفی ،حذ تفىیه سادیٔٛتشیىی ،3ؿشایظ اتٕؼوفشی ٚ 4سعٛثوت خوبنٔ 5وی-
ثبؿذ .دس ٔمبیؼ ٝثب تلبٚیش ٔبٛٞاسٜای ٘ٛسی ،6اص تلبٚیش ٔبٛٞاسٜای چٙذصٔب٘ ،SAR ٝوٕتوش دس صٔیٙوٝی پوبیؾ اتٔٛبتیوه
تغییشات اػتفبد ٜؿذ ٜاػت [ٔ .]3بٞیت پیچیذ ٜتـىیُ تلبٚیش  SARثبفج ؿذ ٜو٘ ٝتبیذ حبكوُ اص سٚؽٞوبی پوبیؾ
اتٔٛبتیه تغییشات ثب ایٗ تلبٚیش ،ث ٝؿذت ث ٝپیؾپشداصؽٞبی اِٚی ٚ ٝث ٝخلٛف وبٞؾ احش اػپیىُٚ 7اثؼت ٝثبؿذ [.]2
ث ٝدِیُ ٔحذٚدٜی عیفی و ٝأٛاد ساداسی دس آٖ لشاس داس٘ذ تلبٚیش حبكُ اص ػوٙزٙذٜٞوبی ساداسی وٕتوش تحوت توأحیش
احشات اتٕؼفشی  ٚؿشایظ سٚؿٙبیی خٛسؿیذ 8اػت[ .]4ثٙبثشایٗ تلبٚیش  SARثشای ٘ؾبست ثش ٔٙوبعمی وو ٝاص ٘ؾوش آة ٚ
ٛٞایی ثبسا٘ی  ٚاثشی ٞؼتٙذ ،داسای لبثّیت  ٚوبسایی ثبالیی ٔیثبؿٙذ.
ٕٞ ٚ 9ِٖٚىبسا٘ؾ دس ػبَ  2011ث ٝپبیؾ تغییشات ٔشوض ؿٟش تٛوی ٛثب اػتفبد ٜاص تلبٚیش ٔبٛٞاسٜای چٙذصٔب٘و SAR ٝثوب
لذست تفىیه ٔىب٘ی ثبال پشداختٙذ  ٚفبوتٛس رذیذی سا ثش ٔجٙبی تشویت تلٛیش اختالف  ٚضشیت ٕٞجؼتٍی 10پیـوٟٙبد
داد٘ذ [ٔ .]5بٍٕ٘ٞ ٚ 11ٛىبسا٘ؾ دس ػبَ  2012سٚؽ رذیذی دس تِٛیوذ تلوٛیش اخوتالف دس رٟوت پوبیؾ تغییوشات ثوب
اػتفبد ٜاص تلبٚیش ٔبٛٞاسٜای چٙذصٔب٘ SAR ٝاسائ ٝداد٘ذ و٘ ٝؼجت ث ٝسٚؽٞبی دیٍش داسای دلت ثبالتشی دس تِٛیذ ٘مـٝ
تغییشات ثٛد[ .]6پبٕٞ ٚ12َُٚىبسا٘ؾ دس ػبَ  2013سٚیىشد رذیذی ثش ٔجٙبی تّفیك تلبٚیش اخوتالف ثوٙٔ ٝؾوٛس پوبیؾ
تغییشات اص سٚی تلبٚیش ٔبٛٞاسٜای چٙذصٔب٘ SAR ٝثب اػتفبد ٜاص خٛؿٝثٙذی ٔ Cیبٍ٘یٗ فبصی (FCM)13اسائ ٝداد٘ذ  ٚثوٝ
ایٗ ٘تیز ٝسػیذ٘ذ و ٝاػتفبد ٜاص تّفیك 14تلبٚیش اختالف ثبفج افضایؾ دلت دس تِٛیذ ٘مـ ٝتغییوشات ٔویؿوٛد [ .]7دس
اوخش تحمیمبت كٛست ٌشفت ٝثش ٔجٙبی ؿٙبػبیی ٘ؾبست٘ـذ ٜتغییشات اص خٛؿٝثٙذی  FCMرٟت تِٛیذ ٘مـو ٝتغییوشات
اػتفبد ٜؿذ ٜاػت .ثب تٛر ٝث ٝایٗ ٔٛضٛؿ و ٝثب تغییش ٔمذاس پبسأتش  ،mتٛاثـ فضٛیت ثب ٔمبدیش ٔختّفی ثشای سٚؽٞوبی
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خٛؿٝثٙذی  FCMتِٛیذ ٔیؿٛد  ٚاص عشفی ٔمبدیش ٔختّف پبسأتش ٙٔ mزش ث٘ ٝتبیذ ٔختّف ایوٗ سٚؽٞوب دس ؿٙبػوبیی
خٛؿٞٝبی ٔشثٛط ث ٝتغییشات ٔیؿٛد ،سٚؽ خٛؿٝثٙذی  ٚ FCMوّی ٝسٚؽٞبی خٛؿٝثٙذی فبصی ٔـتك اص ایوٗ سٚؽ
ثٔ ٝمذاس پبسأتش  mحؼبع ٔیثبؿٙذ  ٚتقییٗ ایٗ پبسأتش اص رّٕ ٝچبِؾٞبی پیؾس ٚدس ایٗ خٛؿٝثٙذیٞب  ٚسٚؽٞوبی
ؿٙبػبیی تغییشات ٚاثؼت ٝث ٝایٗ خٛؿٝثٙذیٞب اػت .ثِضدِنٕٞ ٚ 15ىبسا٘ؾ دس ػبَ ٔ 1984مذاس ثٟی m ٝٙسا ثیٗ  1/5تب
 3دس ٘ؾش ٌشفتٙذ .رُشدٖ 16دس ػبَ  1992پیـٟٙبد وشد٘ذ ؤ m=12 ٝمذاس ثٟی ٝٙثشای ایٗ پبسأتش ٔویثبؿوذ .دِیِوش 17دس
ػبَ ٔ 2003مذاس  m=1/6سا ث ٝفٛٙاٖ ٔمذاس ٔٙبػت رٟت پیـٟٙبد داد٘ذ؛ أب ٔؼئّ ٝایٙزبػت وو ٝچؤ ٝموذاسی ثوشای
پبسأتش ٔ mیتٛا٘ذ ث ٝفٛٙاٖ ٔمذاس ثٟی ٝٙدس ٘ؾش ٌشفتو ٝؿوٛد .دس ٔؼوبئّی ٘ؾیوش ایوٗ ٔوٛسدٔ ،قٕوٛالً اص اٍِوٛسیتٓٞوبی
رؼتزٛی تلبدفی ٘ؾیش اٍِٛسیتٓ ط٘تیه رٟت ثٟیٝٙػبصی پبسأتش اػتفبدٔ ٜیؿٛد .دس كٛست تٙؾیٓ ٔٙبػوت پوبسأتش-
ٞبی ایٗ اٍِٛسیتٓٞب ٔیتٛاٖ ٔزٕٛف ٝرٛاة ثٟی ٝٙسا یبفت ،ثغٛسیى ٝدس ٔیٙیٕٓٞبی ٔحّی ٍٕٞشا ٘ـ٘ٛذ[.]8
ؿذ ٜاػت و ٝثب اػتفبد ٜاص سٚؽٞبی ثٟیٙو ٝاص تلوبٚیش ٔوبٛٞاسٜای چٙذصٔب٘وSAR ٝ

ثٕٞ ٝیٗ دِیُ دس ایٗ تحمیك ػقی
ثشای پبیؾ اتٔٛبتیه تغییشات اػتفبد ٜؿٛد .دس سٚؽ پیـٟٙبدی دس ایٗ تحمیك اص تلبٚیش ٔبٛٞاسٜای چٙذصٔب٘ ٝثب لوذست
تفىیه ثبالی  SARث ٝفٛٙاٖ ٚسٚدی اٍِٛسیتٓ اػتفبد ٜؿذ ٚ ٜثشای تِٛیذ تلٛیش اختالف اص تّفیوك تلوبٚیش اخوتالف ثوب
اػتفبد ٜاص تجذیُ ٔٛره ٌؼؼت ٚ ،(SWT) 18 ٝثشای ثبال ثشدٖ اتٔٛبػوی ٖٛثوشای تِٛیوذ ٘مـو ٝتغییوشات اص سٚی تلوٛیش
اختالف اص تىٙیه خٛؿٝثٙذی FCM 19ثٟی ٝٙػبصی ؿذ ٜثب اػتفبد ٜاص اٍِٛسیتٓ ط٘تیه اػتفبد ٜؿذ  ٚرٟت ثٟشٜثوشداسی
اص اعالفبت ٔىب٘ی اص ٔذَ ٔخفی ص٘زیش ٜتلبدفی ٔبسوٛف اػتفبد ٜؿذ .دس ادأٔ ٝجب٘ی سٚؽ پیـٟٙبدی ثیوبٖ ؿوذ ٚ ٜدس
ثخؾ ػ ْٛدادٜٞب ٙٔ ٚغمٛٔ ٝسد ٔغبِق ٚ ٝدس ثخؾ چٟبسْ ٔقیبسٞبی وٕی اسصیبثی ٘تبیذ ثیبٖ ٔیؿٛد ػوپغ دس ثخوؾ
چٟبسْ ث ٝاسصیبثی  ٚپیبدٜػبصی ٘تبیذ پشداختٔ ٝیؿٛد  ٚدس ٟ٘بیت دس ثخؾ پٙزٓ ٘تیزٌٝیشی ثیبٖ ٔیؿٛد.
 -2مبانی روش پیطنهادی
سٚؽٞبی آؿىبسػبصی ٘ؾبست٘ـذ ٜتغییشات ث ٝعٛس وّی اص ػٔ ٝشحّ ٝاكّی تـىیُ ؿذٜا٘وذٔ .شحّو ٝا َٚایوٗ سٚؽٞوب
ؿبُٔ پیؾپشداصؽ ٔ ٚشحّ ٝد ،ْٚؿبُٔ تِٛیذ تلٛیش اختالف ثب اػتفبد ٜاص سٚؽٞبی ٌ٘ٛبٌٔ ٖٛویثبؿوذ  ٚدس ٟ٘بیوت دس
ٔشحّ ٝػ٘ ْٛمـ ٝثبیٙشی تغییشات تِٛیذ ٔیٌشدد .ثیـتش سٚؽٞبی ؿٙبػبیی ٘ؾبست٘ـذ ٜتغییشات ثشاػبع تِٛیذ ثٟیٙوٝ
تلٛیش اختالف تٛػق ٝداد ٜؿذ ٜا٘ذ .دس ایٗ تحمیك ثب اٍِ ٛلشاس دادٖ سٚؽ پب َُٚدس تِٛیذ تلوٛیش اخوتالف ثوب اػوتفبد ٜاص
تجذیُ ٔٛره ٌؼؼت SWT ٝػقی دس ثٟی ٝٙوشدٖ ٘تبیذ ؿٙبػبیی ٘ؾبست٘ـذ ٜتغییوشات ثوب اػوتفبد ٜاص ٔزٕٛفوٞٝوبی
خٛؿ ٝثٙذی ثب اػتفبد ٜاص اٍِٛسیتٓ ط٘تیه ٔ ٚذَ ٔخفی ص٘زیش ٜتلبدفی ٔبسوٛف ؿوذ ٜاػوت .ؿوىُ  1فّٛچوبست سٚؽ
پیـٟٙبدی دس ؿٙبػبیی ٘ؾبست٘ـذ ٜتغییشات ثب اػتفبد ٜاص سٚؽ پیـٟٙبدی سا ٘ـبٖ ٔیدٞذ.

Bezdek
Jordan
Deer
Discrete wavelet transform
Clustering
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ضکل  -1فلوچارت روش پیطنهادی در ضناسایی نظارتنطذه تغییزات

ٔغبثك ؿىُ  1ثب افٕبَ خٛؿٝثٙذی ثش ٔجٙبی ثٟی ٝٙػبصی پبسأتش آٖ تٛػظ اٍِٛسیتٓ ط٘تیوه ثوش سٚی تلوٛیش اخوتالف،
٘مـ ٝتغییشات اِٚی ٝحبكُ ؿذ ٚ ٜرٟت دس ٘ؾش ٌشفتٗ اعالفبت ٔىب٘ی ثب اػتفبد ٜاص ٔوذَ ٔخفوی ٔوبسوٛف ایوٗ ٘مـوٝ
تغییشات دٚثبس ٜثشچؼتدٞی ٔیؿٛد .دس ادأ ٝث ٝثشسػی ٔفبٞیٓ ث ٝوبس سفت ٝدس ایٗ سٚؽ ٔیپشداصیٓ.
 -1-2تولیذ تصویز اختالف با استفاده اس تبذیل موجک ایستا(SWT) 20

تّفیك تلٛیش تىٙیىی ثشای تشویت اعالفبت چٙذیٗ تلٛیش ،رٟت دػتیبثی ث ٝتلوٛیشی ثوب اعالفوبت ثیـوتش ٔویثبؿوذ
( .)Paul & Ramamoorthy, 2013سٚؽ SWTیه سٚؽ چٙذٔمیبػی اػت ؤ ٝویتٛا٘وذ ثو ٝخوٛثی تلوبٚیش ثوب لوذست
تفىیهٞبی ٔتفبٚت سا ٔذیشیت وٙذ ( .)Li et al., 1995ایٗ تجذیُ ؿبُٔ فیّتشیٕٝ٘ٛ٘ ٚ ًٙثشداسی 21پبییٗ افمی ٞش یه
اص تلبٚیش اختالف ثب اػتفبد ٜاص فیّتش پبییٌٗزس ٚ 22ثبالٌزسٔ 23یثبؿذ ،و ٝدس ٘تیز ٝایٗ فّٕیبت  HH ٚ HL،LH ،LLوٝ
ث ٝآٖٞب ضشایت ٔٛره٘ 24یض ٌفتٔ ٝیؿٛد سا دس اِٚیٗ ػغح تزضی ٝتِٛیذ ٔیؿٛد[ LL .]7یه صیشتلٛیش ٕٛٞاس ؿوذ ٜاص
تلٛیش اختالف ٔ ٚتٙبؽش ثب تلٛیشی ثب فشوب٘غ پبییٗ اػت  HH ٚ HL،LH ٚصیشتلبٚیش رضئیبت ٞؼوتٙذ وو ٝثو ٝتشتیوت
تغییشات دس ساػتبی افمی ،فٕٛدی  ٚلغشی سا اسائٔ ٝیدٙٞذٞ .ش یه اص ایٗ ضشایت ٔیتٛا٘ٙذ ث ٝكٛستی ٔٙبػوت تشویوت
ؿذ ٚ ٜضشایجی رذیذ سا ثؼبص٘ذ .ثشای تشویت ایٗ ضشایت اص لٛافذ تّفیك اػتفبدٔ ٜیؿٛد .)Nikolov et al., 2001( .پغ
اص ایٙى ٝضشایت ث ٝدسػتی تشویت ؿذ٘ذ  ٚاعالفبت ٔٛرٛد دس تلبٚیش ٔشرـ رٕـآٚسی ؿوذ٘ذ ،تلوٛیش تّفیوك ؿوذ ٜثوب

20 Stationary discreet wavelength transformation
21 Resampling
22 Low frequency filter
23 High frequency filter
24 Wavelet Coefficients
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اػتفبد ٜاص تجذیُ ٔٛره ٌؼؼتٔ ٝقىٛع (ISWT) 25ثذػت ٔیآیذ  ٚدس آٖ تٕبٔی اعالفبت تلبٚیش اخوتالف ثوب سٚؽ-
ٞبی ٔٛسد ٘ؾشٛٔ ،رٛد اػت .اختالف داسای پیؾصٔی ٝٙثٟتشی اص اعالفبت تغییشات ٔیثبؿذ .ث ٝدِیُ ٚرٛد ٘ٛیض اػپیىُ
٘ؼوجت
حبكوُ اص ٘ؼوجت ٍِوبسیتٓ ٚ
رٟت تِٛیذ دس تلبٚیش  SARاص تّفیك ث ٝسٚؽ  SWTتلبٚیش اختالف
ٔیبٍ٘یٗ اػتفبدٔ ٜیؿٛد.
()1

|)

)

(

()2

(
)

|

|

|

(

ثب اػتفبد ٜاص ٘ؼجت ٍِبسیتٓ ٘ٛیض اػپیىُ ثٛ٘ ٝیضٞبی رٕـؿ٘ٛذ ٜتجذیُ ٔیؿٛد [٘ .]7ؼجت ٔیبٍ٘یٗ دس ٔمبثوُ ثوب ٘وٛیض
اػپیىُ ٔمبٔ ْٚیثبؿوذ [ٔ . ]7حوذٚدیت اكوّی تِٛیوذ ؿوبخق تغییوشات ثو ٝسٚؽ ٘ؼوجت ٍِوبسیتٓ ،ووبٞؾ ٘یٕوی اص
ٞیؼتٌٛشاْ ؿذت تلبٚیش  SARاػت .أب ایٗ سٚؽ تٛا٘بیی ثبالیی دس تـخیق تغییشات اص تلوبٚیش  SARداسد .ثوبِقىغ
ؿبخق تغییشات حبكُ اص ٘ؼجت ٔیبٍ٘یٗ تلبٚیش ٔبٛٞاسٜای چٙذصٔب٘و SAR ٝداسای لبثّیوت ثوبالیی دس تـوخیق فوذْ
سا ثب اػتفبد ٜاص ٘ SWTـبٖ ٔی-
ٚ
تغییشات اص تلبٚیش ٔ SARیثبؿذ .ؿىُ  2س٘ٚذ وّی تّفیك تلبٚیش اختالف
دٞذ.
Fusion Rule
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Fusion Image
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Xd

1

LH

ISWT
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LL

HH

LH

Low frequency
feature

SWT

Xd

2

Fusion Rule

ضکل -2رونذ کلی تلفیق تصاویز اختالف تولیذ ضذه توسط .]7[ SWT
 -2-2خوضه بنذی FCM26

ث ٝدِیُ ٔبٞیت خٛؿٝثٙذی ٔ Kیبٍ٘یٗ )K-Means(27و ٝاص رّٕ ٝسٚؽٞبی ػخت خٛؿٝثٙذی ٔیثبؿوذ ٞوش یوه اص
دادٜٞب دلیمبً ث ٝیه والع تقّك ٔیٌیش٘ذ ،دس ٘تیز ٝایٗ خٛؿٝثٙذی دس ٔٙبعمی وو ٝداسای ٕٞپٛؿوب٘ی ٞؼوتٙذ دچوبس
ٔـىُ ٔی ؿ٘ٛذ  ٚاحتٕبَ تقّك پیىؼُ خبِلی و ٝتٟٙب ث ٝیه خٛؿ ٝتقّك داؿت ٝثبؿذ ثؼیبس وٓ اػت[ .]9ثوشای سفوـ
ایٗ ٔحذٚدیت ثِضدِن دس ػبَ  1981سٚؽ  FCMسا ٔقشفی وشد [ ..]10دس ایٗ سٚؽ ٔـبث ٝاٍِوٛسیتٓ  ،K-Meansتقوذاد
ثشای ریشخغی وشدٖ تبثـ ٞذف اػتفبدٜ
خٛؿٞٝب اص لجُ ٔـخق ؿذ ٜاػت .ثِضدِن دس ٘ؼخ ٝاكّی اٍِٛسیتٓ اص تبثـ
وشد ٜاػت .تبثـ ٞذفی و ٝثشای ایٗ اٍِٛسیتٓ تقشیف ؿذ ٜاػت ثلٛست ساثغٔ )3( ٝحبػجٔ ٝیؿٛد[.]9 ،8
()3

‖

‖

∑∑

∑∑

j ٕٝ٘ٛ٘ ،اْ ٔ ،شوض خٛؿi ٝاْ ٔ ٚیضاٖ تقّك ٕ٘i ٝ٘ٛاْ دس خٛؿc ٝاْ
و ٝدس ساثغ ٝفٛق  mتٛاٖ فبصیػبص
سا ٘ـبٖ ٔیدٞذ .فبكّ ٝالّیذػی اص پیىؼُ  iث ٝخٛؿ j ٝاص ساثغ )4( ٝثذػت ٔیآیذ [.]9
25 Inverse Discrete wavelet transform
Fuzzy C means

26

27 K-Means
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()4
(∑√

)

∑

()5

∑

()6
)

()

(

∑

 -1-2-2بهینهساسی خوضهبنذی  FCMبا استفاده اس الگوریتم صنتیک

ٌّذ٘جشي دس ػبَ  1989چبسچٛة  ٚلٛافذ حبوٓ ثش اٍِٛسیتٓ ط٘تیه سا اسائ ٝووشد  ٚدس ػوبَ ٍٕٞ 1990شایوی اٍِوٛسیتٓ
ط٘تیه سا حبثت وشد[ .]11ایٗ سٚؽ ،ثش ٔجٙبی ٘ؾشی ٝتىبُٔ تذسیزی  ٚایذٜٞبی ثٙیبدیٗ داسٚیٗ پبیٌٝزاسی ؿذ ٜاػت  ٚاص
رّٕ ٝتىٙیهٞبی ثٟیٝٙػبصی ثشاػبع ا٘تخبة  ٚتشویت ٔزذد ساٜحُٞبی أیذثخؾ ٔیثبؿوذ وو ٝدس ٟ٘بیوت ٔٙزوش ثوٝ
رٟتٌیشی ث ٝػٕت پیذا وشدٖ رٛاة ثٟیٔ ٝٙیٌشدد .اٍِٛسیتٓٞبی ط٘تیه ثب یه ػشی ٔتغیشٞبی وذ ؿوذ ٜیوب ٕٞوبٖ
سؿتٞٝبی ثبیٙشی وبس ٔیوٙٙذ  ٚدس عی فشآیٙذ رؼتز ،ٛسؿتٞٝوبی ٔتٙبػوت ثوب ؿبیؼوتٍی ثوبال سا ثشٔویٌضیٙوذ[.]11
ػبختبس وّی اٍِٛسیتٓ ط٘تیه اص ارضایی ٘ؾیش وشٛٔٚص ،ْٚرٕقیت  ٚتبثـ ؿبیؼتٍی تـوىیُ ؿوذٜا٘وذ .دس اٍِوٛسیتٓٞوبی
ط٘تیه ،دس عی ٔشحّ ٝتِٛیذ ٔخُ 28اص فٍّٕشٞبی ط٘تیه ٘ؾیش فٍّٕش ادربْ ٚ 29رٟؾ 30اػتفبدٔ ٜیؿٛد .ثوب توأحیش ایوٗ
فٍّٕشٞب ثش سٚی یه رٕقیت٘ ،ؼُ 31ثقذی آٖ رٕقیت تِٛیذ ٔیؿٛد [.]11
دس ػبَٞبی اخیش تحمیمبت صیبدی دس صٔی ٝٙتقییٗ پبسأتشٞبی ٞش یه اص سٚؽٞوبی خٛؿوٝثٙوذی  FCMثوب اػوتفبد ٜاص
اٍِٛسیتٓ ط٘تیه كٛست ٌشفت ٝاػت[ . ]12دس ٞش یه اص ایٗ تحمیمبت ث ٝدِیُ ٔز َٟٛثٛدٖ تقذاد خٛؿٞٝب  ٚپوبسأتش m
اص اٍِٛسیتٓ ط٘تیه دس رٟت ثشآٚسد ایٗ پبسأتشٞب اػتفبد ٜؿذ ٜاػت .دس ایٗ تحمیك ثب تٛرو ٝثؤ ٝـوخق ثوٛدٖ تقوذاد
خٛؿٞٝب و ٝثشاثش ثب د ٚخٛؿٔ( ٝقبدَ ثب ٔٙبعك تغییشیبفت ٚ ٝتغییش٘یبفتٔ )ٝیثبؿذ ،ثب اػتفبد ٜاص اٍِٛسیتٓ ط٘تیه تٟٙب ثوٝ
تقییٗ ٔمذاس ثٟی ٝٙپبسأتش  mدس رٟت خٛؿٝثٙذی  FCMپشداخت ٝؿذ .ؿىُ  3فّٛچبست اٍِٛسیتٓ ط٘تیوه رٟوت پیوذا
وشدٖ پبسأتش ثٟی m ٝٙثشای خٛؿٝثٙذی  FCMدس ایٗ تحمیك سا ٘ـبٖ ٔیدٞذ.

28
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مجموعه داده ها

انتخا

جم یت ،نز نخبه زایی ،نز جهص و اد ا ،
تاب ضایستگی

نزمالیشه کزد داده ها

تولیذ نسل با استفاده اس کزوموس ها
استخزا پارامتز  mبزای روش خوضه بنذی FCM

خوضه بنذی داده ها با استفاده اس FCM

رمش طایی کزوموس ها

م اسبه تاب ضایستگی

ت قق ضزو
توق
اد ا و جهص
بلی

خیز
انتخا ضایسته تزین اع ا

بهینه ساسی پارامتز  mبزای خوضه بنذی
FCM

ضکل  -3فلوچارت استفاده اس الگوریتم صنتیک در خوضهبنذی FCM

ٔغبثك ؿىُ تبثـ ؿبیؼتٍی ث ٝاصای ٞش یه اص افشاد ٘خج ٝدس ٞش ٘ؼُ ٔحبػجٔ ٝیؿٛد .دس ایٗ تحمیك اص ٔقیوبس ثخوؾ-
ثٙذی خٛؿٞٝب SC 32ث ٝفٛٙاٖ تبثـ ؿبیؼتٍی اػتفبد ٜؿذٞ .ش چٔ ٝمذاس ایٗ ٔقیبس وٕتش ثبؿذ ،روذایی ثویٗ خٛؿوٞٝوب
ثیـتش  ٚدس٘تیز ٝایٗ ٔٙبعك ث ٝخٛثی اص یىذیٍش تفىیه ٔیؿ٘ٛذ ٘ ٚمـ ٝتغییشات حبكُ ؿذ ٜاص عشیوك خٛؿوٝثٙوذی
داسای ویفیت ٘ ٚتبیذ ثٟتشی اػت .ساثغ 7 ٝتبثـ ؿبیؼتٍی ث ٝوبس ٌشفت ٝؿذ ٜدس ایٗ تحمیك سا ٘ـبٖ ٔیدٞذ.
‖

()7

‖

‖ )
‖

(
∑

∑

∑

) (

 -3-2مذل سنجیزه مخفی مارکوف
ص٘زیشٔ ٜخفی ٔبسوٛف 33ثغٛس ٌؼتشد ٜدس ٔؼبئُ ثیٙبیی ٔبؿیٗ  ٚػوٙزؾ اص دٚس  ٚفتوٌٛشأتشی ٘ؾیوش خٛؿوٝثٙوذی،
تـخیق ػغح  ٚتذاخُ فٕك ٛٔ ... ٚسد اػتفبد ٜلشاس ٔیٌیشد .یىی اص سٚؽٞبی اػتفبد ٜاص اعالفوبت ٔىوب٘ی تلوٛیش دس
عجمٝثٙذی  ٚخٛؿٝثٙذیٔ ،فٔ ْٟٛیذاٖٞبی تلبدفی ٔوبسوٛف اػوت وو ٝاص اعالفوبت ٕٞؼوبیٍی ثوشای ثوشآٚسد احتٕوبَ
ثشچؼتدٞی اػتفبدٔ ٜیوٙذ [ .]8دس حمیمت ص٘زیشٔ ٜخفی ٔبسوٛف یه تلٕیٌٓیشی ثش ٔجٙبی ثبفوت اػوت  ٚفوشم
اكّی دس آٖ ،ایٗ اػت و ٝاٌش پیىؼّی ث ٝوالػی تقّك داؿت ٝثبؿذ ،احتٕبال تٛػظ پیىؼُٞوبی ٕٞوبٖ ووالع ،احبعوٝ
ؿذ ٜاػت[ .]8دس ٚالـ ثب دس ٘ؾش ٌشفتٗ ثبفت ٔىب٘ی ٔیتٛاٖ ث ٝتـخیق تغییشات كحیحتوش  ٚلبثوُ افتٕوبدتشی دػوت
یبفت[.]13
*
سٚؽ وبس ثذیٗ كٛست ٔیثبؿذ و ٝاٌش ٔزٕٛفو+ ٝ
ثیوبٍ٘ش ٕ٘٘ٛوٞٝوبی تلوٛیش ٔوٛسد ٘ؾوش ثبؿوذ ٚ
*
ٔزٕٛف+ ٝ
ثیبٍ٘ش ثشچؼتٞبی ٔشثٛط ث ٝوالع ٞش یه اص ٕ٘ٞٝ٘ٛبی تلٛیش ٔٛسد ٘ؾش ثبؿوذ آٍ٘وبٜ
ثشچؼت رذیذ ٔشثٛط ث ٝوالع ٞش یه اص ٕ٘ٞٝ٘ٛب اص ساثغ )8( ٝثذػت ٔیآیذ[.]14

Partition Index
Hidden Markov Random field
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) ( )+

()8

| ( *

و ٝدس ساثغ ٝفٛق ) ( احتٕبَ اِٚی ٝتقّك ٕ٘ ٝ٘ٛث ٝوالع  wاػت  ( | ) ٚاحتٕبَ تقّك ٕ٘ x ٝ٘ٛث ٝوالع  wثوب
پبسأتشٞبی ٔیثبؿذ .فشم ؿذ ٜاػت و ( ) ٝداسای تٛصیـ ٌیجض )ٔ (Gibbsیثبؿذ  ٚثش حؼت ایوٗ تٛصیوـ ثلوٛست
ساثغ٘ )9( ٝـبٖ دادٔ ٜیؿٛد[.]14
()9
و ٝدس ساثغ ٝفٛق  Uثیبٍ٘ش تبثـ ا٘شطی
ٔحبػجٕٛ٘ ٝد[.]14

)) (
اِٚیٔ ٝیثبؿذ ٘ Z ٚمؾ ٘شٔبِؼبصی سا داسد) .

()10

()11

)) | (

 ٚا٘حشاف ٔقیبس

)

(

(

| ( سا ٔیتوٛاٖ اص ساثغو)10( ٝ

)

فشم ؿذ ٜاػت و ( | ) ٝداسای تٛصیـ ٌٛػی ثب ٔیبٍ٘یٗ
حؼت ایٗ تٛصیـ ثلٛست ساثغٔ )11( ٝحبػجٔ ٝیٌشدد[.]14

) (

| ( ∏

)

| (

اػت .ثٙبثشایٗ ایٗ احتٕوبَ ثوش

( ∏

| ( ∏

)

)

| (

ثٙبثشایٗ ثب تٛر ٝث ٝساثغ )11( ٚ )10( ،)9( ٝاحتٕبَ تقّك ثشچؼت رذیذ ٔشثٛط ث ٝوالع ٞش یه اص ٕ٘٘ٛوٞٝوب اص ساثغوٝ
( )12ثذػت ٔیآیذ[.]14
) | ( *

( )+

()12

و ٝثشای ٞش یه اص ٕ٘ٞٝ٘ٛب ) | (  ( ) ٚثلٛست سٚاثظ صیش ٔحبػجٔ ٝیؿ٘ٛذ[.)Zhang et al., 2001( .]14
()13

-

)

(
∑,

)

| ( ∑

()14

) | (

) ( ∑

) (

و ٝدس ساثغ ٝفٛق ثیبٍ٘ش تبثـ پتب٘ؼیُ ٔیثبؿذ و ٝثش حؼت ٕٞؼبیٍبٖ ٔوٛسد ٘ؾوش ٔحبػوجٔ ٝویؿوٛد ٔ C ٚزٕٛفوٝ
پتب٘ؼیُٞب ٔیثبؿذ .ا٘تخبة ٘ٛؿ تبثـ پتب٘ؼیُ  ٚپبسأتشٞبی تبثـ ا٘شطی دس ٘تبیذ تأحیشٌزاس اػت .دس ایٗ تحمیك ثشای تبثـ
پتب٘ؼیُ اص تبثـ صیش اػتفبد ٜؿذ [.]14
()15

-

) (

∑,

دس ساثغ ٝفٛق ٔمذاس  βو ٝاحش ٕٞؼبیٍی سا وٙتشَ ٔیوٙذ ،ثشاثش ثب ٔموذاسٞبی ٔختّوف دس ٘ؾوش ٌشفتؤ ٝویؿوٛد  ٚتوبثـ
تبثـ ٔ Kroneker deltaیثبؿذ و ٝدس ساثغ )16( ٝؿذ ٜاػت [.]14
()16

{

دس ایٗ تحمیك رٟت تقییٗ پبسأتشٞبی ص٘زیشٔ ٜخفی ٔبسوٛف اص اٍِٛسیتٓ حذاوخشػوبصی أیوذ سیبضوی ) (EMاػوتفبدٜ
ؿذ ٜاػت .اٍِٛسیتٓ  EMیه سٚؽ تىشاسؿ٘ٛذ ٜاػت و ٝث ٝد٘جوبَ یوبفتٗ ثوشآٚسدی ثوب ثیـوتشیٗ دسػوت ٕ٘وبیی ثوشای

7
www.SID.ir

Archive of SID
شناسایی نظارتنشده تغییرات از تصاویر…
آرمین مقیمی ،حمید عبادی ،وحید صادقی

پبسأتشٞبی یه تٛصیـ پبسأتشی اػت .ایٗ اٍِٛسیتٓ سٚؽ ٔتذا َٚثشای صٔبٖٞبیی اػت ،و ٝثشخی اص ٔتغیشٞبی تلوبدفی
پٟٙبٖ ٞؼتٙذ[.]14
 -3دادهها و منطقه مورد مطال ه
تلبٚیش ٔٛسد اػتفبد ٜدس ایٗ تحمیك ٔشثٛط ث ٝثخـی اص دسیبچ ٝچیتٍشٚ ،الـ دس ٔٙغم 22 ٝاػتبٖ تٟشاٖ ٔیثبؿوٙذ ووٝ
ؿبُٔ تغییشاتی دس حیٗ ػبخت  ٚاحذاث اػتٙٔ .غم ٝرشة تٟشاٖ ثذِیُ ػوبخت  ٚػوبصٞوبی فوشاٚاٖ ٞوش ػوبِ ٝداسای
تغییشات صیبدی اػت  .ثشسػی ایٗ تغییشات  ٚتٟی٘ ٝمـ٘ ٝؾبست ٘ـذ ٜتغییشات اص ٔٙبعك ٔٛرٛد دس ایٗ ٘بحیو ٝاص تٟوشاٖ
رٟت ثٍٙٞ ٝبْ سػب٘ی  ٚثش٘بٔٝسیضیٞبی آتی الصْ  ٚضشسٚسی ث٘ ٝؾش ٔیسػذ .اص ایوٗ ِحوبػ دس ایوٗ تحمیوك اص تلوبٚیش
چٙذصٔب٘ SAR ٝدس صٔی ٝٙؿٙبػبیی تغییشات ٘ؾبست ٘ـذ ٜتغییشات اػتفبد ٜؿذ ٜاػوت .تلوٛیش صٔوبٖ أ َٚشثوٛط ثو7 ٝ
رٛالی ػبَ  ٚ 2011تلٛیش صٔبٖ دٔ ْٚشثٛط ثِٔ 15 ٝی ػبَ  ،2012اص ػٙزٙذ TerraSAR-X ٜثب لذست تفىیه ٔىب٘ی
یه دٔ ٚتش ٔیثبؿذ .اثقبد تلبٚیش ٔٛسد اػتفبد ٜدس ایٗ تحمیك  900*900پیىؼُ ٔیثبؿذ .چ ٖٛتلبٚیش اص لجوُ صٔویٗ
ٔشرـ ثٛد٘ذ ٘یبص ث ٝتلحیح ٙٞذػی ٘جٛد  ٚتٟٙب تلبٚیش ث ٝرٟت یىؼبٖػبصی ا٘ذاص ٜپیىؼُٞب دس رٟت  y ٚ xث ٝا٘وذاصٜ
پیىؼُ  2دس ٔ 2تش ٕ٘ٝ٘ٛثشداسی ؿذ٘ذ .ثٙٔ ٝؾٛس تلحیح سادیٔٛتشیه اص فیّتش وٛآٖ 34ثذِیُ حفوؼ ِجوٞٝوب  ٚفوٛاسم
ؿبسح دس حیٗ فّٕیبت فیّتشی ًٙاػتفبد ٜؿذٕٞ .چٙیٗ ثب تٛر ٝثٔ ٝقیبس اسصیبثی  ENL35و ٝثضسٌی آٖ ،ثیوبٍ٘ش ٔیوضاٖ
رذایی ٔمبدیش اص ٘ٛیض اػپیىُ ٔیثبؿذ ،اص اثقبد  11*11ثشای فیّتش وٛآٖ اػتفبد ٜؿذ .دس ؿىُ  4تلبٚیش ٔٛسد اػوتفبدٜ
ٕٞ ٚچٙیٗ تلٛیش اختالف ٘ ٚمـ ٝاسصیبثی تغییشات ٕ٘بیؾ داد ٜؿذ ٜاػت.

د

ال
ضکل -4تصاویز  SARبخطی اس دریاچه خلیج فارس واق در منطقه  22تهزا

مزبو به ال ) سال  ) 2011سال ) 2012

ضاخص تغییزات تولیذی د) نقطه ارسیابی تغییزات نظارت نطذه ( مناطق سفیذ رنگ بیانگز مناطق تغییزیافته و مناطق سیاه
رنگ بیانگز مناطق تغییزنیافته)

 -1-3م یارهای کمی و کیفی نتایج
دس ایٗ تحمیك رٟت اسصیبثی وٕی ٘تبیذ حبكُ اص آؿىبسػبصی ٘ؾبست ٘ـذ ٜتغییشات اص ػٔ ٝقیبسٞ ،ـذاس اؿتجب)FA( 36ٜ
ٕ٘وبیؾ
(پیىؼُٞبی فذْ تغییش و ٝث ٝرّظ ث ٝفٛٙاٖ پیىؼُٞبی تغییش ا٘تخبة ٌشدیذٜا٘ذ) ٘شخ ٞـذاس اؿتجب ٜسا ثوب
ثیوبٍ٘ش تقوذاد
ثذػت ٔیآیذ ثغٛسیىوٝ
) ( ⁄
ٔیدٙٞذ و ٝث ٝدسكذ حؼبة ٔیؿٛد  ٚاص ساثغٝ
37
پیىؼُٞبی تغییش ٘ىشد ٜدس ٘مـٔ ٝشرـ ٔیثبؿذٞ .ـذاس خغب )( (MAتقذاد پیىؼُٞبی تغییش و ٝث ٝرّظ ثو ٝفٙوٛاٖ
ٕ٘بیؾ ٔیدٙٞذ و ٝث ٝدسكذ حؼبة
پیىؼُٞبی فذْ تغییش ا٘تخبة ٌشدیذٜا٘ذ) اػتفبد ٜؿذ٘ .شخ ٞـذاس خغب سا ثب
) ⁄
ثذػت ٔیآیذ ثغٛسیى ٝثیبٍ٘ش تقذاد پیىؼُٞبی تغییشیبفت ٝدس ٘مـٝ
(
ٔیؿٛد  ٚاص ساثغٝ
kuan
equivalent number of looks
False Alarm
Miss Alarm
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ٔشرـ ٔیثبؿذ .خغبی وُ ( (OE)38تقذاد وُ پیىؼُٞبیی و ٝث ٝرّظ ثشچؼتدٞوی ؿوذٜا٘وذ) دس حمیموت ایوٗ خغوب
ثیبٍ٘ش ٔزٕٛؿ پیىؼُٞبیی ٔیثبؿذ و ٝث ٝاؿتجب ٜتغییشیبفت ٚ ٝتغییش٘یبفت ٝتـخیق داد ٜؿذٜا٘ذ٘ .شخ خغوبی ووُ سا ثوب
⁄
ثذػت ٔیآیذ.
(
)
ٕ٘بیؾ ٔیدٙٞذ و ٝث ٝدسكذ حؼبة ٔیؿٛد  ٚاص ساثغٝ
 -4پیادهساسی و ارسیابی نتایج
دس ایٗ تحمیك ،اسصیبثی ٘تبیذ ثشای ٞش یه اص ٔزٕ ٛف ٝتلبٚیش ٔٛسد ٘ؾش اص ٔٙبعك ٔٛسد ٔغبِق ،ٝدس د ٚثخؾ اسائو ٝؿوذٜ
اػت .اثتذا ٘تبیذ ثذػت آٔذ ٜاص سٚؽ پیـٟٙبدی دس رٟت تِٛیذ ٘مـ ٝثبیٙشی تغییشات ث ٝاصای ٔمبدیش ٔختّف پوبسأتش β
و ٝثیبٍ٘ش احش ٕٞؼبیٍی ٔیثبؿذ ،اسائ ٝدادٔ ٜیؿٛد  ٚاحش ایٗ پبسأتش سا سٚی فّٕىشد سٚؽ پیـٟٙبدی ثشسػوی ٔویؿوٛد.
دس ثخؾ ثقذ رٟت اسصیبثی فّٕىشد سٚؽپیـٟٙبدی ثٔ ٝمبیؼ ٝایٗ سٚؽ ثوب ػوبیش سٚؽٞوبی ؿٙبػوبیی ٘ؾوبست ٘ـوذٜ
تغییشات ٔیپشداصیٓ . .ثٙٔ ٝؾٛس اػتفبد ٜاص اٍِٛسیتٓ ط٘تیه رٟت تقییٗ پبسأتش ثٟی m ٝٙدس خٛؿوٝثٙوذی  FCMتقوذاد
وشٛٔٚصْٞٚب ثشاثش  11دس ٘ؾش ٌشفت ٝؿذ .پبسأتشٞبی اٍِٛسیتٓ ط٘تیه ؿبُٔ تقذاد ٘ؼُ ،تقذاد رٕقیوت ٞوش ٘ؼوُ٘ ،وشخ
رٟؾ٘ ،شخ تّفیك ٘ ٚشخ افضبی وٛس وٙٙذ ٜث٘ ٝؼوُ ثقوذ ثتشتیوت  0/1 ٚ 0/9 ،0/1 ،30 ،50ثوشای سٚؽ خٛؿوٝثٙوذی
 FCMدس ٘ؾش ٌشفت ٝؿذٕٞ .چٙیٗ دس رٟت ا٘تخبة ٚاِذیٗ اص سٚؽ چشخ ٝسِٚت اػتفبد ٜؿذٕٞ .ب٘غٛس و ٝدس ثخؾ -2
 1-1اؿبس ٜؿذ تبثـ ؿبیؼتٍی دس ایٗ اٍِٛسیتٓ ثشاػبع ٔقیبس ٔیضاٖ رذایی ثیٗ خٛؿٞٝبی تغییشیبفت ٚ ٝتغییش٘یبفتSC ٝ
ٔحبػج ٝؿذ.
 -1-4بزرسی پارامتز همسایگی  βدر روش پیطنهادی
دس ؿٙبػبیی ٘ؾبست ٘ـذ ٜتغییشات ثب اػتفبد ٜاص سٚؽ پیـٟٙبدی و ٝؿبُٔ ٔذَ ٔخفی ص٘زیوش ٜتلوبدفی ٔوبسوٛف ٘یوض
ٔیثبؿذ ،پبسأتش  βداسای تبحیش صیبدی دس ٘تیزٟ٘ ٝبیی ٔییبؿذ .ث ٝدِیُ آ٘ى ٝدس سٚؽ پیـٟٙبدی ثوشای دس ٘ؾوش ٌوشفتٗ
اعالفبت ٔتٙیٔ -ىب٘ی اص ٔذَ ٔخفی ص٘زیشٔ ٜبسوٛف اػتفبد ٜؿذ ٜاػت ،پبسأتش  βث ٝفٛٙاٖ پبسأتش احش ٕٞؼبیٍی ٔی-
تٛا٘ذ ٘مـٕٟٔ ٝی دس تِٛیذ ٘مـ ٝثبیٙشی تغییشات ثب ویفیت ثبال داؿت ٝثبؿذ؛ ثٙبثشایٗ ایٗ پبسأتش ثبیوذ ثو ٝعوٛس ٔٙبػوت
ا٘تخبة ؿٛد ث ٝایٗ دِیُ دس ایٗ تحمیك اص ٔمبدیش  0تب  2.75ثب فبكّ 0.25 ٝث ٝفٛٙاٖ ٔمذاس پبسأتش  βاػتفبد ٜؿذ٘ .تبیذ
حبكُ اص اٍِٛسیتٓ پیـٟٙبدی ثشاػبع ٔمبدیش ٔختّف  βدس رذ 1 َٚآٔذ ٜاػت ٘ ٚمـ ٝثبیٙشی تغییوشات حبكوُ اص ٞوش
یه اص آٖٞب دس ؿىُ  5آٔذ ٜاػت.
جذول  -1م یار های کمی ارسیابی نتایج ضناسایی نظارت نطذه تغییزات با استفاده اس الگوریتم پیطنهادی به اسای مقادیز مختل
β
βمقذار پارامتز
نز هطذار اضتباه نز هطذار خطا
نز خطای کل
پیکسل
2.275
1.211
0.898
0.755
0.673
0.622
0.584
0.561
0.548
0.536
0.536
0.601

18427
9813
7272
6114
5452
5035
4728
4541
4438
4342
4342
4865

پیکسل
1.64
0.794
0.557
0.438
0.378
0.332
0.302
0.277
0.263
0.25
0.25
0.313

12062
5842
4095
3225
2783
2444
2221
2036
1935
1842
1842
2304

پیکسل
8.546
5.331
4.265
3.879
3.583
3.479
3.366
3.363
3.36
3.356
3.356
3.438

6365
3971
3177
2889
2669
2591
2507
2505
2503
2500
2500
2561

0
0.25
0.5
0.75
1
1.25
1.5
1.75
2
2.25
2.5
2.75

Overall Error
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د
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و
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س

ل

ضکل -5نقطه باینزی تغییزات حاصل اس روش پیطنهادی با استفاده اس مقادیز پارامتز ال )  ،β=0.5 ) ،β=0.25 ) ،β=0د)
 ،β=0.75ه)  ،β=1و)  ،β=1.25ح)  ،β=1.5س)  ،β=2 ) ،β=1.75ی)  ،β=2.5 ) ،β=2.25ل)  ( ،β=2.75مناطق سفیذ رنگ
بیانگز مناطق تغییزیافته و مناطق سیاه رنگ بیانگز مناطق تغییزنیافته)

ٔغبثك ثب رذ ،1 َٚسٚؽ پیـٟٙبدی ث ٝاصای ٔمذاس  ،β=2.25ثب ٘شخ خغبی وُ  0.536دسكذ داسای وٕتشیٗ ٘شخ خغوبی
وُ  ٚدس ٚالـ داسای ثبالتشیٗ دلت ؿٙبػبیی تغییشات ٔیثبؿذ ٕٞچٙیٗ ث ٝاصای ٔمذاس ٘ β=2.25تبیذ حبكُ اص ؿٙبػبیی
تغییشات ث ٝسٚؽ پیـٟٙبدی داسای وٕتشیٗ ٘شخ ٞـذاس خغب ٘ ٚشخ ٞـذاس اؿتجب٘ ٜؼجت ث ٝػبیش ٔمبدیش ایٗ پبسأتش ٔی-
ثبؿذ .اِجتٔ ٝمبدیش ٔشثٛط ثٔ ٝقیبسٞبی وٕی اسصیبثی ٘تبیذ ث ٝاصای  ،β=2.5وبٔالً ثب ایٗ ٔمبدیش ث ٝاصای  β=2.25ثشاثش ثٛدٜ
اػت .ضقیف تشیٗ ٘تبیذ ٔشثٛط ثٔ ٝمبدیش حبكُ اص ٞβبی وٕتش اص یه اػت .دس ٚالـ ثب افوضایؾ ٔموذاس پوبسأتش  ،βاحوش
ٕٞؼبیٍی ثیـتش دس ٘ؾش ٌشفت ٝؿذٛٔ ٚ ٜرت ثٟیٛد ٘تبیذ حبكُ اص ؿٙبػبیی تغییوشات ثوب اػوتفبد ٜاص سٚؽ پیـوٟٙبدی
ؿذ ٜاػت .ثب تٛر ٝث ٝؿىُ  ،5سٚؽ پیـٟٙبدی ث ٝاصای ٔمبدیش ٔختّف ٘ ،βمـٞٝبی تغییشات ثوب ویفیوتٞوبی ٔختّوف
تِٛیذ ٔیوٙذ ٞش چٔ ٝمذاس ایٗ پبسأتش افضایؾ یبثذ ٘ٛیض ٔٛرٛد دس ٘مـٟ٘ ٝبیی تغییشات وٕتش ٔویؿوٛد ٘ ٚمـوٟ٘ ٝوبیی
تغییشات پیؾصٔی ٝٙثٟتشی اص ٔٙبعك تغییشیبفت ٚ ٝتغییش٘یبفت ٝاسائٔ ٝیوٙذ.
 -2-4ارسیابی عملکزد روش پیطنهادی
رٟت ثشسػی فّٕىشد سٚؽ پیـٟٙبدی دس ؿٙبػبیی ٘ؾبست ٘ـذ ٜتغییشات الصْ اػت وو ٝایوٗ سٚؽ ثوب ػوبیش سٚؽٞوب
ٔمبیؼٌ ٝشدد .دس ایٗ تحمیك ٔیضاٖ ثٟی ٝٙپبسأتش فبصیػبص  ،mثشای خٛؿٝثٙذی  FCMثوب اػوتفبد ٜاص اٍِوٛسیتٓ ط٘تیوه
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ثشاثش ثب  1.21ؿذ .دس ایٗ تحمیك اص سٚؽٞبی حذآػتبٌ٘ٝزاسی  ،MRF ،EM ،Otsuخٛؿٝثٙذی  FCMثب پوبسأتش ٔقٕوَٛ
 m=2رٟت ٔمبیؼ ٝثب سٚؽ پیـٟٙبدی اػتفبد ٜؿوذ .سٚؽ  ،Otsuیوه سٚؽ ا٘تخوبة حذآػوتب٘ ٝثلوٛست ٔشحّو ٝثوٝ
39
ٔشحّٔ ٝیثبؿذ و ٝحذآػتب٘ ٝثٟی ٝٙسا ثشاػبع ٞیؼتٌٛشاْ تلبٚیش ث ٝكٛست اتٔٛبتیه اػتخشاد ٔویوٙوذ .سٚؽ EM
یه سٚؽ تىشاسؿ٘ٛذ 40ٜاػت و ٝث ٝد٘جبَ یبفتٗ ثوشآٚسدی ثوب ثیـوتشیٗ دسػوت ٕ٘وبیی ثوشای پبسأتشٞوبی یوه تٛصیوـ
پبسأتشی اػت .سٚؽ  ،MRFسٚؿی اػت و ٝاص اعالفبت ٔىب٘یٔ -تٙی رٟت آ٘وبِیض تلوٛیش اخوتالف اػوتفبدٔ ٜویوٙوذ.
سٚؽ  EM ٚ MRFدس ارشای آؿىبسػبصی ٘ؾبست ٘ـذ ٜتغییشات ثب حذالُ تٙؾیٓ پبسأتش وبس ٔویوٙوذ٘ .توبیذ حبكوُ اص
ؿٙبػبیی ٘ؾبست ٘ـذ ٜتغییشات ثب اػتفبد ٜاص سٚؽٞبی ٔختّف دس رذ 2 َٚآٚسد ٜؿذ ٜاػوتٕٞ .چٙویٗ ٘مـو ٝثوبیٙشی
حبكُ اص ٞش یه اص ایٗ سٚؽ ،دس ؿىُ  6آٚسد ٜؿذ ٜاػت.
جذول -2م یارهای کمی ارسیابی نتایج ضناسایی نظارت نطذه تغییزات با استفاده اس الگوریتم پیطنهادی ،روش حذآستانه-
ذاری  ،Otsuروش  EM ،MRFو خوضهبنذی  FCMبا مقذار م مول پارامتز m=2
نز خطای کل

نز هطذار اضتباه

پیکسل
2.882
8.993
3.077
2.982
0.536

23341
72843
24922
24158
4342

نز هطذار خطا

پیکسل
2.618
9.698
3.183
2.75
0.25

پیکسل
5.483
2.027
2.031
5.282
3.356

19257
71333
23409
20224
1842

4084
1510
1513
3934
2500

روش
)FCM(m=2
EM
MRF
Otsu
سٚؽ پیـٟٙبدی

ال

د

ه

و

ضکل -6ال ) تصویز اختالف حاصل اس تلفیق به روش ) ،SWTنقطه باینزی تغییزات ارسیابی نتایج روشها ) ،نقطه باینزی
تغییزات روش پیطنهادی د) نقطه باینزی تغییزات  ،MRFه) نقطه باینزی تغییزات  ،EMو) نقطه باینزی تغییزات ( ،Otsu
مناطق سفیذ رنگ بیانگز مناطق تغییزیافته و مناطق سیاه رنگ بیانگز مناطق تغییزنیافته)

Iterative Selection Thesholding Method
iterative
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ٔغبثك رذ 2 َٚسٚؽ پیـٟٙبدی ثب ٘شخ خغبی وُ  0.53دسكذ داسای وٕتشیٗ خغب  ٚثٙبثشایٗ ثیـتشیٗ دلت ؿٙبػوبیی
تغییشات ٘ؾبست ٘ـذ٘ ٜؼجت ث ٝػبیش سٚؽٞبی ثىبسٌیشی ؿذ ٜدس ایٗ تحمیك ٔیثبؿذ .سٚؽ خٛؿٝثٙوذی )FCM(m=2
 ٚحذآػتبٌ٘ٝزاسی  Otsuداسای ٘شخ خغوبی ووُ تمشیجو ًب یىؼوب٘ی ٘ؼوجت ثو ٝیىوذیٍش ٞؼوتٙذ أوب سٚؽ خٛؿوٝثٙوذی
) FCM(m=2ا٘ذوی دس ؿٙبػبیی ٔٙبعك تغییش٘یبفت ٝثٟتش اص سٚؽ حذآػتبٌ٘ٝزاسی  Otsuفُٕ وشد ٜاػت ث ٝایٗ ٔقٙوی
و ٝداسیب ٘شخ ٞـذاس اؿتجب ٜوٕتشی ٘ؼجت ث ٝایٗ سٚؽ اػت .سٚؽ  MRFثذِیُ اػتفبد ٜاص اعالفوبت ٔىوب٘ی توب حوذی
٘ؼجت ث ٝسٚؽ  EMداسی دلت ثبالتشی اػت .أب ث٘ ٝؼجت د ٚسٚؽ خٛؿٝثٙذی ) ٚ FCM(m=2حذآػتبٌ٘ٝزاسی Otsu
داسای دلت وٕتشی اػت .سٚؽ  EMثذِی ُ ٔبٞیت پبسأتشیه آٖ  ٚحؼبع ثٛدٖ ایٗ سٚؽ ثٛ٘ ٝیض داسای ضوقیفتوشیٗ
٘تبیذ دس ؿٙبػبیی تغییشات اػت٘ .شخ خغبی وُ سٚؽ پیـٟٙبدی ٘ؼجت ث ٝسٚؽ حذآػتبٌ٘ٝزاسی  ،Otsuخٛؿوٝثٙوذی
) ٚ MRF ،FCM(m=2اٍِٛسیتٓ  EMثٔ ٝیضاٖ  15.78 ٚ 4.74 ،4.38 ،4.56ثشاثش وبٞؾ یبفت ٝاػت.
سٚؽ MRF

ثب تٛر ٝث ٝؿىُ  6اص اِحبػ ٘ٛیضی ثٛدٖ ٘مـ ٝثبیٙشی تغییشات ،دس دسرو ٝا َٚسٚؽ  ٚ ،EMدس دسرو ٝدْٚ
لشاس داس٘ذ .أب ٕٞب٘غٛس و ٝروش ؿذ سٚؽ  MRFثذِیُ اػتفبد ٜاص اعالفبت ٔىوب٘ی ٘ؼوجت ثو ٝسٚؽ ٘ EMمـو ٝثوبیٙشی
تغییشات ثب ٘ٛیض وٕتشی سا تِٛیذ ٔیوٙذ٘ .مـ ٝثبیٙشی تغییشات حبكوُ اص سٚؽٞوبی سٚؽ خٛؿوٝثٙوذی )ٚ FCM(m=2
حذآػتبٌ٘ٝزاسی  Otsuوٕتش تحت تبحیش ٘ٛیض ٔی ثبؿٙذ أب ثبص ٞوٓ ٔموذاس ٘وٛیض دس ٘توبیذ حبكوُ اص ایوٗ د ٚسٚؽ لبثوُ
ٔالحؾ ٝاػت٘ .مـ ٝثبیٙشی تغییشات حبكُ اص سٚؽ پیـٟٙبدی ٘ؼجت ث ٝػبیش سٚؽٞبی ثىبسٌیشی ؿذ ٜدس ایٗ تحمیوك
ثؼیبس وٕتش تحت تبحیش ٘ٛیض اػت  ٚداسای ٘تبیذ ٘ضدیهتشی ثٚ ٝالقیت صٔیٙی و ٝثب اػتفبد ٜاص ٘مـ ٝاسصیبثی ٘تبیذ ٘ـوبٖ
داد ٜؿذ ٜاػتٔ ،یثبؿذ.
 -5نتیجه یزی و پیطنهادات
٘مـ ٝتغییشات ٘ؾبست ٘ـذ ٜیىی اص ٕٟٔتشیٗ ٔٙبثـ اعالفبتی الصْ ثشای ػیؼتٓ اعالفبت ٔىب٘ی ٔ ٚذیشیت ؿوٟشی ٔوی-
ثبؿذ ث ٝعٛسی ؤ ٝیتٛا٘ذ ث ٝفٛٙاٖ یه اكُ وّی ثشای ثشٚصسػب٘ی ٘مـٞٝب ٕٞ ٚچٙیٗ ثو ٝفٙوٛاٖ یوه الیوٚ ٝسٚدی دس
ػیؼتٓ اعالفبت ٔىب٘ی ث ٝوبس سٚدٕٞ .چٙیٗ دس عشاحی  ٚثش٘بٔٝسیضی ؿٟشی٘ ،مـ ٝسؿذ  ٚتٛػق ٝؿوٟش یىوی اص ٔٙوبثـ
ٔغبِقبتی ٔ ٟٓلجُ اص عشحسیضی ٔیثبؿذٞ .ذف اص ایٗ ٔمبِ ٝاسائ ٝیه سٚؽ ثب وبسایی  ٚػشفت ثبال ثش ٔجٙوبی اػوتفبد ٜاص
تلبٚیش ٔبٛٞاسٜای چٙذصٔب٘ SAR ٝثب اػتفبد ٜاص اٍِٛسیتٓ ط٘تیه ٔ ٚذَ ٔخفی ص٘زیوش ٜتلوبدفی ٔوبسوٛف اػوت وو ٝثوب
وٕه آٖ ثتٛاٖ ثب اتٔٛبػی ٖٛثبال  ٚدلت لبثُ لج َٛث٘ ٝمـ ٝتغییشات ٘ؾبست ٘ـذ ٜسػیذ .ثوب تٛرو ٝثو٘ ٝتوبیذ حبكوُ اص
پیبد ٜػبصی اٍِٛسیتٓ پیـٟٙبدی ،اػتفبد ٜاص اٍِٛسیتٓ ط٘تیه ٔٛرت تخجیت  ٚا٘تخبة ثٟتشیٗ ٔمذاس ثشای پبسأتش فبصیػبص
 mؿذ ٜاػت ٕٞ ٚچٙیٗ ثشچؼتدٞی ٔزذد تٛػظ ٔذَ ٔخفی ص٘زیش ٜتلبدفی ٔبسوٛف ٔٛروت اػوتفبد ٜاص اعالفوبت
ٔىب٘ی اص ػغح تلٛیش ؿذ ٜاػت و ٝدس ٚالـ ٔٛرت وبٞؾ ؿذیذ ٘ٛیض دس ػغح ٘مـ ٝتغییشات ؿذ ٜاػت٘ .تبیذ حبكوُ
اص سٚؽ پیـٟٙبدی ٘ؼجت ث ٝػبیش سٚؽ ٞب دس تـخیق تغییشات ٘ؾبست ٘ـذ ٜداسای ٘شخ خغبی وُ٘ ،شخ ٞـذاس اؿوتجبٜ
٘ ٚشخ ٞـذاس خغبی وٕتشی ٔیثبؿذٔ .ضیت اكّی سٚؽ پیـٟٙبدی ،اتٔٛبػی ٚ ٖٛدلت ثبالی آٖ دس ثیٗ سٚؽٞبی ثذٖٚ
٘ؾبست آ٘بِیض  ٚپبیؾ اتٔٛبتیه تغییشات ٔیثبؿذ ٕٞ ٚچٙیٗ تِٛیذ ٘مـ ٝتغییشات ٔمب ْٚدس ثشاثش ٘ٛیض اػت.
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Abstract
In the present paper, Order to analyze of changes, a framework for generated binary change map, is
presented using clustering based on genetic algorithm and hidden markov random field model. For
optimization m parameter of FCM clustering is used Genetic algorithm; Because different values of
membership functions in the FCM clustering method Obtained by changing the m value and The other
hand different values of m lead to various results in the Detection of changed clusters. For enhancing
from the spatial information for improvement of a quantitative and qualitative binary change map, the
results of FCM based on genetic algorithms label for once again by hidden markov random field model.
For assess the results was used of high resolution multitemporal images of TerraSAR-X satellite in the
Chitgar Lake under construction during the period 2011 to 2012. Various amounts of β parameters were
used for evaluate the effect of neighborhood in binary change map. The results show that by increasing
the value of this parameter, change map obtained with lower of total error rate, false alarm rate and miss
alarm rate. To evaluate performance in unsupervised change detection, this method was compared the
methods of Otsu, EM, MRF, FCM (m=2). The total error rate of the proposed method is improved than
the Otsu th resholding, FCM (m = 2) clustering, MRF and EM algorithms of 4.56, 4.38, 4.74 and 15.78
percent. The results show High-performance of proposed method in unsupervised change detection with
multitemporal SAR images.
Keywords: Unsupervised Change Detection, Genetic algorithm, Multitemporal SAR images, Hidden
Markov random chain model
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