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 چکیدٌ
ًذ. ایي سٍش ّب اغلت ًوی تَاًٌذ اص هفَْم ى ٍاحذ پشداصش دس ًظش گشفتِ هی ضذعجقِ ثٌذی، پیکسل ّب ثِ ػٌَا اٍلیِدس سٍش ّبی 

ًتبیح ایي عجقِ ثٌذی کٌٌذُ ّب ساضی کٌٌذُ ًیستٌذ. ثشای حل ایي هطکل سٍش ّبی ضی گشا هؼٌبیی اعالػبت تػبٍیش استفبدُ ثکٌٌذ ٍ هؼوَال 
ثشای عجقِ ثٌذی تػبٍیش سٌدص اص دٍس گستشش پیذا کشدًذ. دس ایي هقبلِ یک سٍش ًَیي عجقِ ثٌذی ضی گشا ثشای تػبٍیش پالسیوتشی ساداسی 

عجقِ ثٌذی پیکسل هجٌب  ثشایٍش قغؼِ ثٌذی استفبدُ هی کٌذ، اسائِ هی ضَد. کِ اص تشکیت سٍش ّبی عجقِ ثٌذی کٌٌذُ پیکسل هجٌب ٍ یک س
K-means ،1 سِ سٍش ٍی ضبست،  اص

SVM ٍ عجقِ ثٌذی کٌٌذُ ّبی چٌذگبًِ کِ تب حذٍدی هی تَاًذ  ضیَُ سای گیشی ًشم، ثشای تشکیت ًتبیح
2تػَیش پالسیوتشی چْبس گبًِ  ثش ضؼف سای اکثشیت غلجِ ثکٌذ، استفبدُ هی ضَد. ًتبیح تحقیق ثش سٍی یک

SAR  ُاص سٌدٌذRadarSAT2  ُپیبد
سٍش اسائِ ضذُ دس ایي تحقیق، ثؼذ اص تشکیت ًتبیح عجقِ ثٌذی کٌٌذُ ّبی هختلف، ًتبیح دقیق تشی هی دّذ ٍ ثِ یک ًقطِ عجقِ هی ضَد. 

هقیبسی ثِ یک سشی ًتبیح عجقِ ثٌذی هی سسین ثب ثکبس گیشی قغؼِ ثٌذی چٌذ ثٌذی ّوگي ًسجت ثِ سٍش ّبی پیکسل هجٌب خَاّذ سسیذ. 
، دقت کلی عجقِ اسائِ ضذُ هکبًی -پالسیوتشی سٍشدس ثْتش اص سٍش ّبی هؼوَل ضی گشا ػول هی کٌذ.  اسائِ ضذُکِ ًطبى هی دٌّذ سٍش 

 فضایص هی یبثذ. ا 91.39%تب  79.78%اص  ،سای گیشی ًشم حبلتٍ ثشای  87.43%تب  73.11%اص  ،سای گیشی سخت حبلتثٌذی ثشای 

 
 ، سای گیشی ًشم، قغؼِ ثٌذیSVM ،K-Means، عجقِ ثٌذی ضی گشا، ٍی ضبست، SAR :ياشٌ َای کلیدی

 

 .مقدم1ٍ

تػبٍیش سٌدص اص دٍسی کِ ثب استفبدُ اص سٌدٌذُ ّبی اپتیک ثذست هی آیٌذ اغلت ثشای تطخیع ًَع پَضص صهیي 

دادُ ّبی اپتیکی سٌدص اص دٍس ثیطتش تحت تبثیش ضشایظ خَی ٍ  ٍ تؼییي کبسثشی صهیي هَسد استفبدُ قشاس هی گیشًذ.

دس ّش  SARاتوسفشی قشاس هی گیشًذ کِ ایي اهش ثبػث ایدبد هطکل ثشای پشداصش ایي تػبٍیش هی ضَد. سیستن ّبی 

ساداسی  ّبیضشایظ آة ٍ َّایی ٍ دس عَل ضت ٍ سٍص هی تَاًٌذ تػبٍیشی ثب قذست تفکیک ثبال ثب استفبدُ اص تبثص پشتَ

                                                           
1 Support Vector Machine 
2 Synthetic Aperture Radar  
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پَالسیضُ ثَدًذ ٍ ّویي اهش ثبػث ثشٍص هطکل دس خذاسبصی فشاّن ثکٌٌذ. ثب ایي ٍخَد اٍایل ثیطتش سیستن ّبی ساداسی تک

یک پیطشفت ثشای  SARٍ تْیِ ًقطِ کبسثشی ٍ پَضص صهیي ثِ دلیل هحذٍد ثَدى اعالػبت هی ضذ. تػبٍیش پالسیوتشی 

چٌذ فشکبًسی اهَاج ساداس کِ ثشای  تبثیذُ ضذُ ٍ ثبصگطت ضذُپشتَ ّبی  سیستن ّبی ساداسی تلقی هی ضَد کِ ثش سٍی

دس سٍش ّبی قذیوی ٍاحذ [. 1]تؼییي ٍیژگی ّبی پَضص صهیي ٍ ًَع تبسگت هَسد استفبدُ قشاس هی گیشد، توشکض داسد

تشی ساداسی اثذاع پشداصش عجقِ ثٌذی، پیکسل ثَد. دس دٍ دِّ ی اخیش سٍش ّبی صیبدی ثشای عجقِ ثٌذی تػبٍیش پالسیو

ضذُ است. ایي سٍش ّب ثِ سِ دستِ ی یک: الگَسیتن ّبیی کِ ثیطتش ثش اسبس ٍیژگی ّبی آهبسی تػبٍیش پالسیوتشی 

ٍ سِ: سٍش  [8،][3]. دٍ: سٍش ّبیی کِ ثِ آًبلیض هکبًیضم پشاکٌص تػبٍیش پالسیوتشی هی پشداصًذ[7،][2]ػول هی کٌٌذ

پشاکٌص تػبٍیش پالسیوتشی ٍ ٍیژگی ّبی آهبسی تػبٍیش پالسیوتشی سا ثب ّن تشکیت  ّبیی کِ ّش دٍ سٍش آًبلیض هکبًیضم

، تقسین هی ضًَذ. اگش چِ ًتبیح عجقِ ثٌذی حبغل اص ایي سٍش ّبی پیکسل هجٌب هثجت هی ثبضذ اهب ایي [4]هی کٌٌذ

ستفبدُ اص اعالػبت هؼٌبیی سٍش ّب داسای ضؼف ّبیی ّن ّستٌذ. یکی اص ایي ضؼف ّب ػذم تَاًبیی ایي سٍش ّب ثشای ا

تػَیش) ثبفت ٍ ضکل ( است کِ هخػَغب دس تػبٍیش ثب قذست تفکیک ثبال هٌدش ثِ غیش قبثل اعویٌبى ضذى عجقِ ثٌذی 

 .[1]هی ضَد

ثشای حل ایي هطکل سٍش ّبی عجقِ ثٌذی کٌٌذُ ی ضی گشا تَسؼِ پیذا کشد. ایي سٍش دس سغح ضی تػَیش ٍ 

ظ ثیي اضیب دس تػَیش پیبدُ هی ضَد. اضیب تػَیش ًوبیبى گش ٍیژگی ّبی دًیبی ٍاقؼی ّستٌذ استفبدُ اص ٍیژگی ّب ٍ سٍاث

کِ اص خوغ چٌذ پیکسل هطبثِ دس کٌبس ّن ایدبد هی ضًَذ. دس سبل ّبی اخیش سٍش ّبی عجقِ ثٌذی ضی گشای فشاٍاًی 

قِ ثٌذی سا ًسجت ثِ سٍش ّبی پیکسل تَلیذ ضذُ اًذ کِ ّش کذام اص ایي سٍش ّب دقت عجSAR ثشای تػبٍیش پالسیوتشی 

. ثِ عَس خالغِ دس سٍش ّبی قذیوی عجقِ ثٌذی دس سغح اضیب تػَیش ثب استفبدُ اص هیبًگیي [5]هجٌب ثْجَد ثخطیذُ اًذ

گیشی اص پیکسل ّبی داخل یک ضی تػَیش اًدبم هی ضَد. سٍش دیگش ثشای ثْجَد دقت عجقِ ثٌذی تػبٍیش پالسیوتشی 

چٌذ عجقِ ثٌذی کٌٌذُ هی ثبضذ. دس تطخیع الگَ تالش ّبی صیبدی ثشای پیذا کشدى ثْتشیي سٍش استفبدُ اص تشکیت 

عجقِ ثٌذی اًدبم ضذُ است ثب ایي ٍخَد یک سٍش ثْیٌِ اًتخبة ًطذُ است ٍ ّش کذام اص عجقِ ثٌذی کٌٌذُ ّب هضایبی 

تشدُ هَسد تَخِ قشاس هی گیشد ٍ ّذف خبظ خَدضبى سا داسًذ. ثِ ّویي دلیل تشکیت عجقِ ثٌذی کٌٌذُ ّب ثِ عَس گس

ایي است کِ ثِ هغلَة تشیي دقت حبغل اص تشکیت عجقِ ثٌذی کٌٌذُ ّب ثشسین. سٍش ّبی تشکیت عجقِ ثٌذی ثش اسبس 

الگَسیتن ّبیی کِ سبختِ هی ضًَذ دستِ ثٌذی هی ضًَذ. سای اکثشیت، ثش پبیِ ثیطتشیي اًتخبة ّش پیکسل ثشای یک 

کٌٌذُ ّبی هختلف تؼشیف هی ضَد ٍ ایي سٍش یکی اص سٍش ّبی سایح تشکیت ًتبیح عجقِ  کالس تَسظ عجقِ ثٌذی

 . [1]ثٌذی کٌٌذُ ّبی هختلف هی ثبضذ الجتِ خشٍخی ایي سٍش ٍاثستِ ثِ دقت عجقِ ثٌذی کٌٌذُ ّبی اٍلیِ هی ثبضذ

ِ ثٌذی کٌٌذُ ّبی ی تلفیق عجقثش پبیِ SARثٌذی کٌٌذُ تػبٍیش پالسیوتشی  یک سٍش عجقِ تحقیق،دس ایي 

ثب استفبدُ اص تشکیت سٍش ّبی  SARّذف ایي هقبلِ ثْجَد دقت عجقِ ثٌذی تػبٍیش پالسیوتشی  .ضَد چٌذگبًِ اسائِ هی

 .عجقِ ثٌذی کٌٌذُ چٌذگبًِ ثب سٍش قغؼِ ثٌذی هی ثبضذ
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 مًاد ي ريش َا .2

. ایي تػَیش ثب اثؼبد ثبضذاستفبدُ هی  SARثخطی اص یک تػَیش پالسیوتشی چْبسگبًِ هغبلؼِ ایي تحقیق  هٌغقِ هَسد

 دس ثبًذ )سبًتی هتش RadarSAT2ٍ ، هشثَط ثِ ضْش سبًفشاًسیسکَ هی ثبضذ کِ تَسظ سٌدٌذُ  1111*1211پیکسلی 

5.55) c 5ثبقذست تفکیک11  سیب( گشفتِ ضذُ است. ایي تػَیش ّن پَضص عجیؼی )خٌگل، د 2118هتش دس آٍسیل سبل

سِ کالس آة، فضبی سجض ٍ هٌبعق  تحقیق حبضش،ٍ ّن پَضص هػٌَػی)هٌبعق هسکًَی، پل( سا ضبهل هی ضَد. دس 

 (R(SHH-SVV) , G(SHV+SVH) , B(SHH+SVV)) تػَیش چْبس. ضکل ثِ هٌظَس عجقِ ثٌذی اًتخبة هی ضًَذ هسکًَی

Pauli ِسا ًطبى هی دّذ. هٌغق 

لِ یک: عجقِ ثٌذی پیکسل هجٌبی تػَیش پشداصش ضذُ ثب استفبدُ اص سٍش ضبهل سِ هشح ایي تحقیق پیبدُ سبصی

ّبی هختلف ٍ تشکیت ًتبیح ثب استفبدُ اص سٍش سای گیشی ًشم. دٍ: قغؼِ ثٌذی تػَیش پشداصش ضذُ. سِ: عجقِ ثٌذی 

سٍش پیبدُ چبست کلی فلَ .هی ثبضذهکبًی ٍ ایدبد ًقطِ عجقِ ثٌذی ضذُ ثب استفبدُ اص ًتبیح دٍ هشحلِ قجلی، _پالسیوتشی

 است:ضذُ دس ضکل یک آهذُ سبصی 

SAR یشتویسالپ شیَػت

شیَػت شصادشپ صیپ

بٌجه لسکیپ یذٌث ِقجع

 ُذٌٌک یذٌث ِقجع حیبتً
SVM

 ُذٌٌک یذٌث ِقجع حیبتً
Wishart

 ُذٌٌک یذٌث ِقجع حیبتً
K-Means

 یذٌث ِقجع ِس صا لغبح یخٍشخ
مشً یشیگ یاس سبسا شث ُذٌٌک

یًبکه_یشتویسالپ یذٌث ِقجع

شیَػت یذٌث ِؼغق

یذٌث ِؼغق حیبتً

ییبًْ یذٌث ِقجع حیبتً

 
 ضکل یک: فلَچبست کلی سٍش اسائِ ضذُ

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

 
 

 يی شارتطبقٍ بىدی کىىدٌ . 2.1

ثِ  Wishartهی تَاى ثب استفبدُ اص هبتشیس کَاسیبًس ٍ یب هبتشیس ٍاثستگی ٍ اغل ثیطتشیي ضجبّت ٍ هحبسجِ فبغلِ      

یک:  غَست هی ثبضذ؛پشداخت. هشاحل اغلی ایي عجقِ ثٌذی ثذیي  SARپالسیوتشی   Multilookتػبٍیشثٌذی  عجقِ

تؼییي تَصیغ پیکسل ّبی هَخَد دس ّش کالس ٍ ثذست آٍسدى هبتشیس ٍاثستگی دٍ: ّش پیکسل هتؼلق ثِ کالسی هی 

 یي ثبضذ.ثشای پیکسل ٍ کالس کوتش ساثغِ یکتؼشیف ضذُ دس  Wishartضَد کِ فبغلِ 

  ساثغِ یک:

تؼذاد دیذ هی ثبضذ. ّوچٌیي  nپیکسل هَسد ثشسسی ٍ  pهبتشیس ٍاثستگی ،  ciام ،  iکالس   یکدس ساثغِ      

 .[6]احتوبل اٍلیِ ّش کالس هی ثبضذ کِ دس ایي هقبلِ احتوبالت اٍلیِ کالس ّب یکسبى دس ًظش گشفتِ هی ضَد 

 بىدی کىىدٌ ماشیه بردار پشتیبانطبقٍ . 2.2

سٍش هبضیي ثشداس پطتیجبى یک هبضیي یبدگیشی است کِ اص یک فبغلِ خبظ ثیي ًوًَِ ّب، عجق اغل حذاقل سبصی      

ثب ایي سٍش SAR عجقِ ثٌذی، استفبدُ هی کٌذ. ثشای عجقِ ثٌذی تػبٍیش پالسیوتشی  ِسیسک سبختبسی، ثِ ػٌَاى ضبثغ

یک ٍ تبثغ کشًل یک گبم هْن ثِ حسبة هی آیذ. دس ایي هقبلِ اص ضبخع پالسیوتشی هبتشیس اًتخبة ضبخع پالسیوتش

 . [1]( استفبدُ ضذُ استRBFکَاسیبًس ٍ تبثغ کشًل تَصیغ گبٍسی)

 K-meansطبقٍ بىدی کىىدٌ . 2.3

 Wishartثٌذی سٍش خَضِ  یکی اص سٍش ّبی سایح عجقِ ثٌذی ًظبست ًطذُ هی ثبضذ. K-meansعجقِ ثٌذی کٌٌذُ      

k-means  ِخَثی هی تَاًذ ثش سٍی تػبٍیش پالسیوتشی ثSAR  ِپیبدُ ضَد ٍ ثِ ػٌَاى یکی اص سٍش ّبی استبًذاسد عجق

ثٌذی ًظبست ًطذُ ثِ حسبة آیذ. پشٍسِ ی پشداصش ایي سٍش ّن ثِ غَست تکشاسی هی ثبضذ. اثتذا تؼذاد خَضِ ّب ثشای 

َاى هشکض خَضِ ّب دس ًظش گشفتِ هی ضَد، سپس ثشای ّش پیکسل فبغلِ کل تػَیش هطخع ضذُ ٍ چٌذ پیکسل ثِ ػٌ

Wishart پیکسل هتؼلق ثِ آى  ،اص ّش خَضِ هحبسجِ هی ضَد ٍ ّش خَضِ کِ کوتشیي فبغلِ سا اص پیکسل داضتِ ثبضذ

ِ ضذُ خَضِ هی ثبضذ. ثؼذ اص ایٌکِ کل تػَیش خَضِ ثٌذی ضذ دٍثبسُ هیبًگیي هبتشیس کَاسیبًس خَضِ ّبی سبخت

 .[1]هحبسجِ هی ضَد ٍ سًٍذ گفتِ ضذُ تکشاس هی ضَد تب ثِ یک دقت قبثل قجَل ثشسذ SARتػَیش 

 ريش رای گیری ورم برای چىد طبقٍ بىدی کىىدٌ. 2.4

قبًَى سای اکثشیت اص ایي فشضیِ ثِ ٍخَد هی آیذ کِ تػوین اکثشیت اػضبی گشٍُ ثش تػوین فشد اسخحیت داسد. دس      

ش پیکسلی تَسظ عجقِ ثٌذی کٌٌذُ ّبی ثیطتشی ثِ یک کالس ًسجت دادُ ضَد، پیکسل هتؼلق ثِ آى ایي ًظشیِ اگ

ًتبیح آًْب سا ثب ّن تلفیق هی کٌذ، ثِ  ،کالس هی ضَد. ایي سٍش ثذٍى دس ًظش گشفتي سفتبس تک تک عجقِ ثٌذی کٌٌذُ ّب

ًتبیح  یک سشی ضؼف ّبیی داسد، چَىّویي دلیل یک سٍش ثسیبس سبدُ تلقی هی ضَد. ثب ٍخَد ایي، سٍش حبضش 
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حبغل اص ّش عجقِ ثٌذی سا ثب یک هیضاى تبثیش دس خشٍخی ًْبیی دخبلت هی دّذ، دس حبلی کِ هوکي است تبثیش ّش عجقِ 

 ثٌذی کٌٌذُ دس خشٍخی ًْبیی ثب ثقیِ هتفبٍت ثبضذ ٍ ّویي اهش ثبػث پبییي آهذى دقت کلی عجقِ ثٌذی ضَد. 

سا ًطبى هی دّذ. دس سٍش سای گیشی ًشم ثبیذ دٍ اغل هْن هذ ًظش قشاس  سٍش سای گیشی ًشمی ضکل دٍ فلَچبست کل     

ثگیشد یک: سای اکثشیت اػضب ثش سای فشد اسخحیت داسد دٍ: عجقِ ثٌذی کٌٌذُ خَة ًسجت ثِ عجقِ ثٌذی کٌٌذُ ثذ 

غَستی کِ الوبى ّبی هبتشیس دس  SVM کٌٌذُ عجقِ ثٌذی ،اسخحیت داسد. ثش عجق ًتبیح ثذست آهذُ اص ایي هقبلِ

عجقِ ثٌذی کٌٌذُ ٍی ضبست ًتبیح تقشیجب  ثب ،ٍاثستگی ٍ ثشخی پبساهتشّبی پالسیوتشی دسست دس ًظش گشفتِ ضذُ ثبضذ

هَسد ًظش دس ایي هغبلؼِ ثْتش ػول هی کٌذ.  SARسٍش ٍی ضبست ثشای تػَیش  یکل حبلت اهب دس ًضدیک ثِ ّن هی دّذ،

یک ضشیت اعویٌبى ثِ ّش پیکسل عجقِ ثٌذی ضذُ عجق صیش دس ًظش سٍش سای اکثشیت،  شی اص ضؼف ّبیثشای خلَگی

کالس هطبثِ ثشای پیکسل دس ًظش ثگیشًذ ضشیت اعویٌبى ثشاثش سِ  ،هی گیشین. یک: اگش ّش سِ سٍش عجقِ ثٌذی کٌٌذُ

کالسی هتفبٍت تش اص آًْب  هی ثبضذ ٍ پیکسل هتؼلق ثِ ّوبى کالس است. دٍ: اگش دٍ سٍش یک کالس هطبثِ ٍ سٍش دیگش

دس ًظش ثگیشد ضشیت اعویٌبى ثشاثش دٍ هی ثبضذ ٍ پیکسل هتؼلق ثِ کالسی است کِ سای ثیطتشی آٍسدُ است. سِ: اگش ّش 

سٍش یک کالس هتفبٍت ثشای پیکسل دس ًظش ثگیشًذ ضشیت اعویٌبى ثشاثش یک هی ثبضذ ٍ پیکسل هتؼلق ثِ کالسی است 

 .[1]ٌذ. ثِ ػجبست دیگش ضشیت اعویٌبى ثیطتش یؼٌی اػتوبد پزیشی ثیطتشکِ سٍش ٍی ضبست هطخع هی ک

لسکیپ

ج سالکة سالک فلا سالک

یشیگ یاس

ج = ة = فلا شگا
 ة سالک ِث قلؼته لسکیپ

Rp=3

ج ≠ ة ≠ فلا شگا
ة سالک ِث قلؼته لسکیپ

Rp=1

تسَػٌیا شیغ سد
تیشثکا یاس بث سالک ِث قلؼته لسکیپ

Rp=2

Wishart

  SVM

K-Means

 
 ضکل دٍ: فلَچبست سٍش سای گیشی ًشم

 .هطخع هی ضَدتب ایي هشحلِ ثشای ّش پیکسل، کالس هشثَعِ ٍ ضشیت اعویٌبى هشثَط ثِ آى کالس 

 قطعٍ بىدی تصًیر. 2.5

ثشای ثْجَد دقت عجقِ ثٌذی، اعالػبت هفَْهی ًیض ثبیذ هَسد تَخِ عجقِ ثٌذی کٌٌذُ ّب قشاس ثگیشًذ. یک سٍش هی      

یک پیکسل هَخَد  قغؼِ ثٌذی، تَاًذ استفبدُ اص اعالػبت هکبًی تػَیش دس قغؼِ ثٌذی تػَیش ثبضذ. ثِ عَس کلی پشٍسِ

Wishart 

SVM 
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سا عجق یک هؼیبس ًسجی ّوگي ثَدى ثب ّوذیگش ادغبم هی دس ضی ّبی تػَیش سا ضٌبسبیی هی کٌذ ٍ ضی ّبی هدبٍس 

 . [1]کٌذ. ایي هؼیبس ّوگي ثَدى ضبهل ّوگي ثَدى اعالػبت ٍیژگی ّبی تػَیش ٍ ضکل ضی دسٍى تػَیش هی ثبضذ

 مکاوی-پالریمتریطبقٍ بىدی . 2.6

وکي است دقت هغلَة ٍ قبثل ثِ دلیل ٍخَد ًَیض اسپکل گبّب هSAR عجقِ ثٌذی پیکسل هجٌبی تػبٍیش پالسیوتشی      

اص  هی تَاًذ هفیذ ثبضذ. SARقجَل دس اختیبس هب قشاس ًذّذ، ثِ ّویي دلیل تشکیت اعالػبت هکبًی ٍ پالسیوتشی تػبٍیش 

آًدبیی کِ دس عجقِ ثٌذی ضی گشا ٍاحذ پشداصش ضی تػَیشی هی ثبضذ، دس ایي هقبلِ یک سٍش ًَیٌی اسائِ ضذُ است تب 

ثٌذی کٌٌذُ ّبی پیکسل هجٌب ٍ ضی گشا سا ثب ّن دیگش تشکیت ثکٌذ. دس ایي سٍش ّوِ پیکسل ّبی ًتبیح حبغل اص عجقِ 

عجقِ ثٌذی ضذُ ای کِ داخل یک ضی تػَیشی قشاس داسًذ هتؼلق ثِ کالسی هی ثبضٌذکِ هدوَع ضشایت اعویٌبى آى 

ٍش اسائِ ضذُ دس ایي هقبلِ سا کالس ثشای پیکسل ّبی هَخَد دس ایي ضی ثیطیٌِ ثبضذ. ضکل سِ ثِ غَست ضوبتیک س

ضشیت اعویٌبى عجقِ  3ٍ  2، 1ًطبى هی دّذ. دس ایي ضکل سًگ ّبی هختلف ثشچست ّبی هختلف کالس ّب ٍ هقبدیش 

ّش قغؼِ اص تػَیش قغؼِ ثٌذی ضذُ سا ًطبى هی دّذ. اثتذا تػَیش a ,b , c ثٌذی ّش پیکسل ٍ ّوچٌیي ػجبست ّبی 

عجقِ ثٌذی هی ضَد ٍ تَسظ سای گیشی ًشم کالس ّش پیکسل ٍ ضشیت اعویٌبى آى  اص عشیق سِ سٍشSAR پالسیوتشی 

تؼییي هی ضَد. دس اداهِ تػَیش سا قغؼِ ثٌذی هی کٌین ٍ ثب تَخِ ثِ سٍش اسائِ ضذُ دس ایي هقبلِ ًتبیح عجقِ ثٌذی ٍ 

یش داسای اّویت هتفبٍت تشی دس ایي هقبلِ ّش پیکسل هَخَد دس ّش ضی تػَ ّوذیگش تشکیت هی کٌین.قغؼِ ثٌذی سا ثب 

ًسجت ثِ پیکسل ّبی دیگش دس ًتبیح عجقِ ثٌذی ًْبیی هی ثبضذ کِ ایي اّویت اص عشیق ضشیت اعویٌبى کِ دس هشحلِ 

سای گیشی ًشم ثذست آهذُ هطخع هی ضَد. ّش کذام اص پیکسل ّب کِ داسای ضشیت اعویٌبى ثیطتشی ثبضٌذ تبثیش 

  [.1]اخل ضی تػَیش داسًذثیطتشی دس عجقِ ثٌذی پیکسل ّبی د

 
 ضکل سِ: ضکل ضوبتیک سٍش اسائِ ضذُ دس هقبلِ
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 وٍ َای آزمایشی ي آوالیس دادٌ َاومً .3

سپس ًتبیح آًْب ثب  ضًَذ،ثش سٍی تػَیش پیبدُ  Wishart ،K-means  ،SVM اثتذا ثبیذ سِ سٍش عجقِ ثٌذی کٌٌذُ      

. ضکل ثب ّن تلفیق ضًَذغؼِ ثٌذی ِ ثٌذی کشدُ ٍ ًتبیح عجقِ ثٌذی ٍ قٍ ثؼذ اص آى تػَیش اغلی سا قغؼضذُ ّن تشکیت 

 ّش سِ سٍش پیکسل هجٌبی رکش ضذُ سا ًطبى هی دّذ. ضذُ عجقِ ثٌذی اغلی ٍ تػَیشچْبس 

  
Wishart Pauli RGB 

  
SVM k-means 

 Wishart, SVM, K-means ٍ ًتبیح عجقِ ثٌذی کٌٌذُ ّبی Pauli RGBضکل چْبس: تػَیش 

   آة  هٌغقِ هسکًَی  فضبی سجض
  

سا ًطبى هی   Wishart ،SVM ٍK-means دس غذ قشاس گشفتي پیکسل ّبی دادُ ّبی آهَصضی ثِ سٍش ،خذٍل یک    

ثِ دلیل ّوگي ثَدى ٍ هتوبیض  دّذ. ثِ دلیل ٍخَد ًَیض اسپکل دقت عجقِ ثٌذی کالس ّب پبییي هی ثبضذ. کالس آة

سبیش کالس ّب ثب دقت ّبی  ،دس ّوِ عجقِ ثٌذی کٌٌذُ ّب ثب دقت خَثی عجقِ ثٌذی ضذُ استثَدى اص سبیش کالس ّب 
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کِ ثیطتشیي خغبی عجقِ ثٌذی سٍش ٍی  ًطبى هی دّذخذٍل یک  .عجقِ ثٌذی ضذُ اًذ پبییٌی ًسجت ثِ کالس آة

ا دس کالس فضبی سجض ضبست هشثَط ثِ کالس هٌبعق هسکًَی هی ثبضذ ٍ ثیطتش پیکسل ّبی هشثَط ثِ ایي کالس ّب س

خبی دادُ است. یکی اص دالیل ٍخَد خغبی عجقِ ثٌذی دس ایي سٍش ایي است کِ دس سٍش ٍی ضبست هؼیبس فبغلِ، 

ثیطتش اص سٍی قغش اغلی هبتشیس ّوجستگی هحبسجِ هی ضَد ٍ کوتش تحت تبثیش ػٌبغش غیش قغشی است ٍ ایي یؼٌی 

استفبدُ اص عجقِ  ،غَست هی گیشد. عجق ثسیبسی اص هغبلؼبتSAR  عجقِ ثٌذی ثیطتش اص سٍی ضذت پیکسل ّبی تػَیش

ٌَّص ّن ًب هغوئي هی ثبضذ ٍ اًتخبة ضبخع پالسیوتشی هٌبست ٍ اًذاصُ کشًل SAR  ثشای تػبٍیش  SVMثٌذی کٌٌذُ 

الس ّب ٍ ّبی پطتیجبى ثب افضایص تؼذاد ک هٌبست ٌَّص ّن یک چبلص خذی ثِ حسبة هی آیذ. ػالٍُ ثش ایي تؼذاد ثشداس

هشکض اٍلیِ  تحقیق،. دس ایي [1]کبّص اختالف ثیي کالس ّب افضایص هی یبثذ ٍ عجقِ ثٌذی سا ثب هطکل سٍ ثِ سٍ هی کٌذ

ثِ غَست تػبدفی اًتخبة ضذُ اًذ کِ ایي کبس ثش سٍی ًتبیح عجقِ ثٌذی تبثیش هٌفی K-means خَضِ ّب دس عجقِ ثٌذی 

 شی سخت ٍ ًشم سا ًطبى هی دّذ.سای گی ّبی دقت سٍش دٍخذٍل  هی گزاسد.

 Wishart, SVM, K-meansخذٍل یک: دقت عجقِ ثٌذی کالسْب ثب سٍش ّبی   

K-means SVM Wishart سٍش 
C3 C2 C1 C3 C2 C1 C3 C2 C1 کالس 
- - 95.7739 1.16 1.87 97.97 1.26 1.81 97.93 C1 

- 71.1957 - 4.19 74.31 21.61 11.64 72.36 17.11 C2 

63.7516 - - 65.86 24.18 11.15 69.17 24.69 6.24 C3 

 

 : دقت عجقِ ثٌذی کالسْب ثِ سٍش سای گیشی ًشم ٍ سختدٍخذٍل   

 سٍش سٍش سای گیشی ًشم سٍش سای گیشی سخت

 کالس C3 C2 C1 دقت کلی C3 C2 C1 دقت کلی

 دقت 97.5312 74.4962 71.6519 79.7854 95.2799 67.9471 62.3152 73.1185

 

کذام اص سٍش ّب سا  دقت ّیچ سای اکثشیت ، سٍشتبثیش عجقِ ثٌذی کٌٌذُ ّبی ضؼیف دس ًتبیح عجقِ ثٌذی ثِ دلیل    

سای گیشی ًشم اص سٍی ًتبیح حبغل اص دقت عجقِ ثٌذی کٌٌذُ ّبی هجٌب ػول هی کٌذ، ثب ایي . سٍش ثْجَد ًذادُ است

ًذاسًذ، دس ٍاقغ عجقِ ثٌذی  گیشی ضبًس یکسبًی ثشای سای تفبٍت کِ دس ایي سای گیشی ّوِ ی عجقِ ثٌذی کٌٌذُ ّب

ِ عَس چطن دقت سبیش سٍش ّب سا ث سای گیشی ًشم کٌٌذُ ّبی ضؼیف تبثیش کوی ثش سٍی خشٍخی ًْبیی داسًذ. سٍش

ثِ هٌظَس ایدبد یک عجقِ ثٌذی ضی گشا تػَیش ساداسی هغبثق ضکل پٌح قغؼِ ثٌذی دس اداهِ، گیشی افضایص دادُ است.

 .ضَد هی
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 هکبًی-پالسیوتشی: دقت عجقِ ثٌذی کالسْب ثِ سٍش سِخذٍل 

 ٍ سای گیشی ًشم ٍ سخت
 

 ضکل پٌح: تػَیش قغؼِ ثٌذی ضذُ

دقت سای گیشی  کالس

 سخت

دقت سای گیشی 

 ًشم

 

C1 95.3156 98.9137 
C2 84.1457 89.1719 

C3 82.8547 86.1891 

 91.3912 87.4353 دقت کلی

 
هکبًی دقت عجقِ ثٌذی پیکسل _ًطبى هی دٌّذ کِ استفبدُ اص اعالػبت هکبًی ثب سٍش پالسیوتشی تحقیقایي ًتبیح       

ایي دس  .هی کٌذ. ّوچٌیي دقت تک تک کالس ّب ًیض ثب سٍش اسائِ ضذُ دس ایي هقبلِ ثْجَد پیذا ثخطذهجٌب سا ثْجَد هی 

کبّص پیذا کشدُ ثَد، ٍ ایي اهش تبثیش استفبدُ اص  ،حبلی است کِ دقت ّش کالس ثب استفبدُ اص سٍش سای گیشی سخت

اعالػبت هکبًی یب عجقِ ثٌذی ضی گشا سا ًطبى هی دّذ. دس ایي هقبلِ یک قغؼِ ثٌذی ًشهبل ٍ هؼوَلی ثش سٍی تػَیش 

ثب  SARّذف اغلی اػوبل یک قغؼِ ثٌذی دقیق ٍ حشفِ ای ًیست ثلکِ عجقِ ثٌذی تػَیش پالسیوتشی  .اػوبل ضذُ است

تفبدُ اص تلفیق قغؼِ ثٌذی ٍ عجقِ ثٌذی پیکسل هجٌب هی ثبضذ. ثِ ّویي دلیل هب دس قغؼِ ثٌذی تػَیش ثِ دًجبل اس

هٌبعقی اص تػَیش ّستین کِ آى هٌبعق هتؼلق ثِ یک کالس خبظ ثبضٌذ. حبل اگش پیکسل ّبی غبلت داخل یک قغؼِ، 

دقت ثب سِ، ثب تَخِ ثِ خذٍل  ل هَاخِ خَاّذ ضذ.کالس غحیح قغؼِ سا هطخع ًکٌٌذ، عجقِ ثٌذی ًْبیی ًیض ثب هطک

دس ًظش گشفتي هبتشیس ضشایت ثِ ضکل قبثل هالحظِ ای افضایص یبفتِ است. دس ایي هشحلِ دقت کلی ٍ دقت تک تک 

کالس ّب ّن ًسجت ثِ سبیش سٍش ّب ٍ ّن ًسجت ثِ سٍش قجلی ثْجَد هی یبثذ، ایي ثْجَد ثِ دلیل اثش ٍصى ّش عجقِ 

هکبًی _هجٌب، هثال کبّص تبثیش عجقِ ثٌذی کٌٌذُ ّبی کن دقت، دس خشٍخی ًْبیی عجقِ ثٌذی پالسیوتشی ثٌذی کٌٌذُ

 ًطبى هی دّذ. ثِ غَست ضوبتیک سا کلی ّوِ سٍش ّبدقت  یکًوَداس  هی ثبضذ.
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 : دقت عجقِ ثٌذی کلیِ سٍش ّبیکًوَداس 

 . وتیجٍ گیری4

ذی استفبدُ هی لِ یک سٍش عجقِ ثٌذی ضی گشا، کِ اص تشکیت سٍش ّبی پیکسل هجٌب ٍ سٍش قغؼِ ثٌدس ایي هقب     

ٍ یک سٍش  پیذا کشدثشای تشکیت عجقِ ثٌذی کٌٌذُ ّبی چٌذ گبًِ تَسؼِ . یک سٍش سای گیشی ًشم، کٌذ، اسائِ ضذ

هَسد ثشسسی قشاس  SARیوتشی ثشای عجقِ ثٌذی تػبٍیش پالس "هکبًی_پالسیوتشی"خذیذی تحت ػٌَاى عجقِ ثٌذی 

ثب تَخِ ثِ ًتبیح تحقیق، هالحظِ هی ضَد کِ ثشای عجقِ ثٌذی پیکسل هجٌب عجقِ ثٌذی کٌٌذُ ّبی چٌذگبًِ،  .گشفت

استفبدُ اص سٍش سای گیشی سخت، دقت عجقِ ثٌذی سا کبّص هی دّذ، دس حبلی کِ سٍش سای گیشی ًشم ثِ خَثی دقت 

ایي ، SARثب پیبدُ سبصی الگَسیتن ثش سٍی یک تػَیش پالسیوتشی چْبس گبًِ  وچٌیي،عجقِ ثٌذی سا افضایص هی دّذ. ّ

کِ سٍش اسائِ ضذُ دس ایي هقبلِ ثشای هٌبعق ّوگي ثْتش اص سٍش ّبی عجقِ ثٌذی پیکسل هجٌب،  حبغل هی ضَدًتیدِ 

یی اًدبم هی ضَد. ثب تَخِ خَاة هی دّذ ٍ دس خبّبیی اص تػَیش کِ هٌغقِ ّوگي هی ثبضذ عجقِ ثٌذی ّن ثب دقت ثبال

ًتبیح ّش یک اص ایي سٍش ّب، هخػَغب ًتبیح  ،هکبًی اص تشکیت چٌذیي سٍش استفبدُ هی کٌذ_ثِ ایٌکِ سٍش پالسیوتشی

ثب هقبیسِ دقت ّبی حبغل ضذُ اص ایي تحقیق هطخع  تػَیش قغؼِ ثٌذی ضذُ، تبثیش ثسیبس صیبدی دس ًتبیح ًْبیی داسد.

، دقت عجقِ ثٌذی ثشای حبلت ٍ ٍاسد کشدى اعالػبت هکبًی ثشای عجقِ ثٌذی سٍش اسائِ ضذُ صثب استفبدُ ا هی ضَد کِ

دسغذ  91.39 دسغذ ثِ 79.78ٍ ثشای حبلت سای گیشی ًشم اص  دسغذ 87.43 دسغذ ثِ 73.11سای گیشی سخت اص 

 َلی است.، هقذاس قبثل قجتػبٍیش ساداسی کِ ایي هیضاى افضایص دقت دس عجقِ ثٌذی یبثذافضایص هی 
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