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 چکیده

در  هاي فیزیکی و استفاده بندي پوشش اراضی شهري همیشه به علت قابلیت برقراري ارتباط عناصر انسانی با محیط طبقه
روز، صحیح و داراي جزئیات از اطالعات پوشش اراضی شهري  نیاز به دانش به.مدیریت بهتر منابع داراي اهمیت بوده و هست

هاي اخیر در داده،  شود. با پیشرفت اي در میان بسیاري از جوامع احساس می هاي سنجش از دور به طور فزاینده حاصل از داده
هاي جدید، پتانسیل باالیی براي  شود. پیشرفت سنجنده ور، ضرورت این امر بیشتر نیز میهاي سنجش از د آوري، و نظریه فن

بندي مرسوم و قدیمی به علت پیچیدگی تفسیر  هاي طبقه دهد. با این وجود، عملکرد روش بندي شهري را نشان می طبقه
شود.هدف اصلی این مقاله  احساس می ها بیشتر هاي جدیدتر براي رفع این محدودیت تصویر، محدود بوده؛ و مطالعه روش

معروف  از طبقه بندي کننده هاي حاصل نتایج با۱RF بر  مبتنی طبقه بندي کننده از آمده دست به طبقه بندي نتایج مقایسه
پیشنهاد شده و مورد بررسی  ،بندي براي بهبود طبقهRFبندي در این تحقیق یک صحنه شهري با روشی جدید طبقه .می باشد
از جمله روش ماشین بردار پشتیبان و روش هاي رایج درخت  بندي مرسوم هاي طبقه فته است. براي مقایسه، روشقرار گر

نتایج این تحقیق نشان می دهند روش .نیز انجام شده است دودویی ماشین بردار پشتیبان و همچنین روش کمترین فاصله
ندي تصاویر ابر طیفی را به طور چشمگیري افزایش می جنگل تصادفی دقت طبقه بندي روش هاي مرسوم و قدیمی طبقه ب

 دهد.

جنگل تصادفی، طبقھ بندی اراضی شھری، ماشین بردار پشتیبان، :واژه هاي کلیدي

 ، کمترین فاصلھدرخت دودویی

 

 .مقدمه1

 زندگی درست و تصمیم گیري به که می آید شمار به بزرگ برتري یک به روز، اطالعات داشتن امروزي زندگی در       
تصمیم  براي که اراضی است پوشش به روز نقشه هاي اطالعات، مهمترین از یکی. می شود منجر انسانی جوامع در بهتر
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 غنی منبع یک دور از سنجش[1].است نیاز مورد )(شهري مدیران براي آگاهانه برنامه ریزي و مدیریت و صحیح گیري
 نقشه هاي می کند تولید که اطالعاتی از بنیادي ترین یکی و تاس محیطی و مکانی اطالعات از بسیاري تولید براي

 برقراري و محیطی تغییرات مطالعه اراضی، کاربري تولید نقشه هاي براي اراضی پوشش اطالعات. است اراضی پوشش
 تم هايالگوری و بصري تفسیر. می گیرد قرار استفاده مورد محیط متغیرهاي فیزیکی و مختلف انسانی عوامل بین ارتباط

 هر که است، دور سنجش از داده هاي و ماهواره اي تصاویر از اطالعات استخراج براي متداول، دو روش ماشینی یادگیري
 عامل انسانی توسط هوایی و ماهواره اي تصاویر از اطالعات استخراج موارد برخی در. می باشند معایبی و مزایا یک داراي

 اطالعات امروزي تولید جوامع در اما. کند می تولید خودکار نیمه یا ودکارخ روش هاي به نسبت مطلوب تري نتایج
 عاري و خودکار روش هاي الزم است و نیست موجود نیازهاي پاسخ گوي دیگر سنتی روش هاي به و انسانی عامل توسط

 نیاز این تا می شود داده توسعه جدیدتري الگوریتم هاي یادگیري پیوسته راستا این در. شود داده توسعه انسان دخالت از
 واقع توجه مورد بایستی که مسائلی سنتی، روش به دور از تصاویر سنجش از اطالعات استخراج زمینه در .سازد برطرف را

 توسط اطالعات استخراج بودن زمان بر -2 دور، از سنجش در تصاویر و داده ها سریع رشد و زیاد حجم-1از: عبارتند شود
 و گردد خطا باعث است ممکن چشم وسیله به استخراج و بصري تفسیر براي عوارض پیچیدگی -3ردیگ طرف از و انسان

 از الگوریتم هاي استفاده مسئله این راه حل [1].میشود غیرممکن روش این به اطالعات استخراج نیز موارد در برخی
 الگوریتمهاي که کاري مهمترین . است انسان دخالت بدون اطالعات استخراج آنها نهایی هدف که است ماشینی یادگیري
 الگوریتم هاي .است اطالعاتی به کالس هاي داده ها طبقه بندي می دهند انجام دور از سنجش در ماشینی یادگیري
 بردار ماشین ,) 2MLC( شباهت بیشینه روشهاي طبقه بندي مثل دور سنجش از در متداول ماشینی یادگیري
 و زیاد آموزشی داده هاي به نیازمندي -1 مثل مشکالتی داراي )٤ANN(مصنوعی یعصب شبکه هاي و ) ۳SVM(پشتیبان

 در پایین دقت -4 و زیاد محاسبات -3 آغازکننده، پارامترهاي صحیح و بهینه به تعیین نیازمندي -2 خطا، بدون
ترکیب طبقه بندي  با که است جدید ماشینی یادگیري الگوریتم یک )RF(تصادفی  جنگل [1].اطالعات هستند استخراج

 از برخی تواند می این روش از استفاده همچنین می کند تولید طبقه بندي در را رضایت بخشی نتایج درختی کننده هاي
 ما اختیار در را محیط گوناگون از اطالعات با تصاویري دور از شسنج .کند رفع را قبلی الگوریتم هاي در مطرح مشکالت

 در موارد بیشتر در. یافت اطالعات دست این به تصاویر طبقه بندي با می توان شد تهگف که طور همان. می دهد قرار
 عددي اطالعات اساس بر را تصویر روش ها پیکسل هاي این. میشود استفاده مبنا-پیکسل روشهاي از تصاویر طبقه بندي

دي تصاویر ابرطیفی سنجش از در این مقاله تعدادي از تکنیک هاي کلیدي براي طبقه بن. می کنند طبقه بندي آنها
دوري بیان می شود. و در ادامه کلیه ي این روش ها بر روي یک تصویر ابر طیفی سنجش از دوري پیاده می شوند و 

 دقت هاي حاصل شده از هر کدام از این روش ها باهمدیگر مقایسه می شوند.

 

 .روشهاي رایج طبقه بندي کننده تصاویر ابرطیفی2

2 Maximum Likelihood Classifier 
3 Support Vector Machine 
4 Artificial Neural Network 
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 پشتیبان: : ماشین بردار2,1

SVM         یکی از کارآمدترین الگوریتم هاي یادگیري ساختاري می باشد که از معیار حداقل سازي ریسک ساختاري
)٥SRM (استفاده می کند در حالی که سایر الگوریتم هاي یادگیري از معیار حداقل سازي ریسک تجربی )٦ERM( 

مشکالت موجود در طبقه بندي ، همانند کوچک بودن ابعاد نمونه برخی از  SVMاستفاده می کنند.به این دلیل که روش 
ها ، بزرگ بودن ابعاد تصویر، تعمیم پذیري کم و وجود اثرات نامشخص در تصاویر ابرطیفی را کاهش می دهد یکی از 

 .[6,5,4]روشهاي مورد استفاده براي طبقه بندي تصاویر ابرطیفی در چند دهه ي اخیر به حساب می آید

 :)۷OAO(:یک کالس در مقابل کالس دیگر2.1.1

انجام می شود. بنابراین  SVMدر این روش بین همه ي کالسها به صورت جفت جفت پروسه ي طبقه بندي کننده ي  
بین کالسها باید انجام شود و در نهایت هر کدام از  SVMطبقه بنديN*(N-1)/2کالس داشته باشیم به تعداد  Nاگر 

 .[4,3]رنده شده باشد نمونه متعلق به آن کالس می شودکالسها که بیشتر بار ب

 :)۸OAA(روش یک کالس در مقابل سایر کالسها:1.22.

براي کاربردهاي چند کالسه در مسائل  SVMروش یک کالس در مقابل همه یکی از ساده ترین روشهاي توسعه ي 
تعداد  Nتعریف می شود که در آن  SVMتا طبقه بندي کننده ي  Nتشخیص الگو می باشد.در این روش به تعداد 

کالسها می باشد و در هر بار طبقه بندي بین دو کالس ، یکی کالس مورد نظر و دیگري کل کالسهاي باقیمانده درنظر 
گرفته می شود و مقدار تابع تفکیک کننده براي هر کالس محاسبه می شود و در آخر هر کالس که بیشترین مقدار تابع 

 .[4,3]نه به آن کالس تعلق می گیردتفکیک را داشت نمو

 :)۹BT(:درخت دودویی2,2

روش درخت دودویی ، کل مجموعه ي طبقه بندي کالسها را به چندین زیرمجموعه تقسیم می کند و سپس بر روي این 
زیرمجموعه ها پردازش می کند.اگر در بار اول همه ي کالسها(زیرمجموعه ها) در یک سمت قرار گرفتند صفحه ي 

ننده آنقدر جابه جا می شود تا زیرمجموعه ها از هم جدا بشوند. این صفحه آنقدر جا به جا می شود تا درنهایت تنها جداک
را نشان می  SVM.شکل الف دو حالت طبقه بندي کننده ي درخت دودویی [4]یک کالس در یک سمت باقی بماند

سمت راست حالت درخت دودویی و شکل  )۱۰SBTSVM(دهد. شکل سمت چپ حالت درخت دودویی شیب دار 
را نشان می دهد.در حالت شیب دار در هر مرحله یک کالس جدا می شود و در حالت متعادل  )۱۱BBTSVM(متعادل 

5 Structural Risk Minimization 
6 Empirical Risk Minimization  
7 One Against One 
8 One Against All 
9 Binary Tree 
10 Slant Binary Tree 
11 Balanced Binary Tree 
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تعداد کالسهاي برابري در هر مرحله جدا می شوند.در هر دو حالت در ابتدا همه ي کالسها یکجا درنظر گرفته می 
 .[4]شوند

 

 
 [4]براي حالت چهار کالسه SVMقه بندي کننده ي درخت دودویی شکل الف : فلوچارت طب

 

 ):RF: جنگل تصادفی(2.3

براي طبقه بندي تصاویر ابر طیفی عالوه بر روش هاي ذکر شده در باال روش هاي دیگري نیز وجود دارند که از ترکیب 
نده هاي چندگانه شناخته می چندین طبقه بندي کننده استفاده می کنند این روش ها تحت عنوان طبقه بندي کن

. براي اینکه یک طبقه بندي کننده ي چندگانه بتواند دقت طبقه بندي را باال ببرد باید دو شرط زیر را رعایت [7]شوند
بکند. یک:طبقه بندي کننده هاي انتخابی صحیح و منطقی باشند. دو:تنوع طبقه بندي داشته باشیم یعنی هر کدام از 

. این نوع طبقه بندي دو مرحله دارد، یک:ساختن طبقه بندي کننده هاي [8]ا انجام بدهندیک منظر طبقه بندي ر
ورودي دو:استفاده از یک مکانیزم منطقی براي ترکیب خروجی طبقه بندي کننده ها.درحالت کلی می توان از سه نوع 

قه بندي کننده در این روش استفاده کردیک:جا به جا کردن و عوض کردن داده هاي آموزشی دو:استفاده از بردار طب
و...در  SVM , 12KNN , 13MDCویژگی هاي متفاوت سه:استفاده از مدل و روشهاي طبقه بندي کننده ي مختلف مثل 

 و یا روش هاي دیگر مشخص شود. آخر هم خروجی طبقه بندي می تواند از طریق راي گیري بین کالسها

روش جنگل تصادفی یکی از روش هاي طبقه بندي کننده ي چندگانه به شمار می رود.در این روش طبقه بندي کننده 
ها یا از طریق جا به جا کردن داده هاي آموزشی و یا بردار فضاي ویژگی ساخته میشود. جا به جایی داده هاي آموزشی و 

که  [1]است Bagging.روش جنگل تصادفی توسعه ي روش [1]صورت تصادفی انجام می شود یا بردار ویژگی هم به
ابتدا مجموعه اي از ویژگی  RFدر انتخاب ویژگی تصادفی است.در هرگام از انتخاب انشعاب،  Baggingتفاوت اصلی آن با 

12 K-Nearest Neighbor  
13 Minimum Distance Classifier 
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مجموعه ویژگی ادامه می ها را به طور تصادفی انتخاب می کند و سپس پروسه انتخاب انشعاب مرسوم را داخل 
دهد.مقدار پیشنهادي تعداد ویژگی هاي انتحاب شده برابر با لگاریتم تعداد کل ویژگی ها می باشد.البته در برخی از 

 .[1]مطالعات سنجش از دوري این عدد برابر جذر تعداد کل ویژگی ها یا باندهاي طیفی در نظر گرفته می شود

 ):MDC: روش کمترین فاصله(2.4

همانطوري که از اسم این روش پیداست در این روش فاصله ي اقلیدسی هر نمونه یا پیکسل از میانگین هر کالس 
محاسبه می شود و هر کدام از کالسها که فاصله ي کمتري با نمونه مورد نظر داشت پیکسل متعلق به آن کالس می 

 [4].شود

 مایشی و آنالیز داده ها.نمونه هاي آز3 

سطر و  1280در این آزمایش یک تصویر ابر طیفی از شهر واشینگتن که داراي  
این  RGBباند می باشد انتخاب شده است.شکل ب ترکیب  191ستون در  307

 ) و در رنگ غیرطبیعی نشان می دهد.R:64 , G:27 , B:17تصویر را در باندهاي(
صویر ابر طیفی مورد نظر تعریف می شود که در این آزمایش هشت کالس براي ت

سقف نوع یک، سقف  چمن نوع دو، درخت، چمن نوع یک، آب،کالس هاي شامل 
پیکسل به عنوان داده ي آموزشی  1000می باشند.در کل نوع دو، سایه و خیابان 

در صد کل تصویر و داده هاي تست  0,254انتخاب شده اند که داده هاي آموزشی 
کل تصویر را دربر می گیرند.جدول الف تعداد داده هاي آموزشی درصد   0,570

 انتخاب شده براي هشت کالس را نشان می دهد.
 

 جدول الف : داده هاي آموزشی انتخاب شده براي هر کالس

 

فی را با استفاده از جا به جایی بردار فضاي در این مطالعه ما روش جنگل تصاد
باند  191ویژگی انجام می دهیم از آنجایی که تصویر ابرطیفی مورد استفاده داراي 

باند به صورت  14باند یعنی معادل  191می باشد در هر بار به تعداد رادیکال 
آخر با تصادفی انتخاب می کنیم و این مراحل را تا بیست بار تکرار می کنیم و در 

راي گیري بین کالسها براي هر پیکسل طبقه بندي را انجام می دهیم.نوع طبقه 
می باشد. الزم به ذکر است که  SVMبندي کننده ي مورد استفاده در این روش هم 

به ازاي تعداد تکرارهاي مختلف این روش، دقت هاي تقریبا متفاوتی حاصل می شود 

 

 شکل ب : تصویر منطقه ي مورد مطالعه

C8 C7 C6 C5 C4 C3 C2 C1   کالس 
 تعداد داده ۱۰۱ ۱۱۱ ۱۳۸ ۱۱٦ ۱۰٦ ۱۱۹ ۷۹ ۲۳۰
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با سایر روش ها تفاوت زیادي می کند در این مقاله فقط نتایج بیست تکرار  ولی از آنجایی که در کل دقت این روش
          آورده شده است.                                                                                                               

 ه صوررت جدول ب می باشد.نتایج حاصل از این طبقه بندي براي هشت کالس مورد نظر ب
 

 جدول ب : دقت طبقه بندي روش جنگل تصادفی براي هشت کالس

 
 

ثانیه می باشد.با توجه به اینکه در  5,803144درصد و زمان اجراي برنامه هم 98,8844دقت کلی روش جنگل تصادفی 
برنامه بیشتر است.اما به طور کلی ظه می شود زمان اجراي حاین روش تعداد تکرار روش طبقه بندي بیشتر می باشد مال

می توان گفت چون این روش دقت باالیی به ما می دهد می توان عیب طوالنی بودن زمان را تا حدودي نادیده 
ي جنگل تصادفی را با روش  بندي کننده هاي روش طبقه خواهیم دقت گرفت.حال در ادامه می

از درخت دودویی شیب دار استفاده می شود  SBTSVMروشدر .مقایسه بکنیم  SVMSBTSVMBBTSVM, MD,هاي
ي کالسها از همدیگر جدا  و در هر مرحله به طور تصادفی یک کالس از سایر کالسها جدا می شود تا زمانی که همه

هم همانند روش قبلی است با این تفاوت که در اینجا در هر مرحله کالس ها به صورت متعادل و  BBTSVMشوند.روش 
 .[4]صورت تصادفی تقسیم بندي می شوندبرابر اما به 

 روش جنگل تصادفی و چهار روش باال را نشان می دهد. و زمان اجراي طبقه بندي جدول ج دقت طبقه بندي
 

 جدول ج : دقت طبقه بندي کلیه روشها
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م طبقه بندي در با توجه به اینکه در این روش تعداد تکرار بیشتر از سایر روشها می باشد مالحظه می شود زمان انجا
روش جنگل تصادفی نسبت به سایر روشها بیشتر است.در سایر روش ها مشاهده می شود که دقت کالس آب بسیار 
پایین است ولی در روش جنگل تصادفی با توجه به اینکه در هر مرحله از یک سري ویژگی هاي جدید استفاده کرده ایم 

دار ویژگی هاي متفاوت را براي هر پیکسل انتخاب کردیم مالحظه می و در آخر هم بیشترین کالس تکرار شده براي بر
شود که دقت این کالس به صد در صد رسیده است و کل پیکسل ها به درستی طبقه بندي شده اند.همچنین مالحظه 

 می شود که روش جنگل تصادفی دقت طبقه بندي را به شدت افزایش داده است.

جنگل تصادفی و قسمتی از تصویر طبقه بندي شده ي سایر روش ها را نشان  شکل ج تصویر طبقه بندي شده ي روش
 می دهد.

  

 شکل ج : قسمتی از تصاویر طبقه بندي شده
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 شکل د نمودار دقت کلیه ي روش هاي بررسی شده را نشان می دهد.

 
 شکل د : نمودار دقت کلیه ي روش ها

 

 

 جه گیري. نتی4

بیشترین دقت را در بین روش هاي  SVMبا مقایسه ي بین روش هاي مرسوم و قدیمی طبقه بندي دیده می شود که 
قدیمی دارد.کمترین دقت نیز مربوط به روش کمترین فاصله می باشد.نتایج این مقاله نشان می دهند روش جنگل 

اند جایگزین مناسبی براي روش هاي قدیمی طبقه بندي تصادفی دقت طبقه بندي را به خوبی افزایش می دهد و می تو
به حساب آید.این نتایج نشان می دهند که تولید ویژگی هاي جدید و انجام طبقه بندي با این ویژگی هاي تولید شده 
چقدرمی تواند دقت طبقه بندي را باال ببرد.از روش جنگل تصادفی می توان براي انتخاب باند هاي بهینه براي طبقه 
بندي اراضی شهري نیز استفاده کرد که این روش از لحاظ زمانی هم براي این کار می تواند مقرون به صرفه باشد.یکی 
دیگر از مزیت هاي روش جنگل تصادفی این است که با توجه به اینکه این روش در چندین مرحله طبقه بندي را انجام 

د می توان گفت که جنگل تصادفی عالوه بر دقت طبقه بندي می دهد و بعد از انجام این مراحل تصمیم گیري می کن
 صحت طبقه بندي را نیز افزایش می دهد.

 مراجع

-اي وارهبندي پوشش اراضی شهري با استفاده از تصاویر ماه بررسی روش جنگل تصادفی جهت بهبود طبقه-قاسمی اسفهالنامین  [1]
 گروه نقشه برداري-دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی

    

Archive of SID

www.SID.ir

http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/601630
http://www.sid.ir


1394اردیبهشت  -بیست و دومین همایش ملی ژئوماتیک  

 

[2] Marko Robnik-Sikonja -Improving Random Forests 
[3] Gidudu Anthony, Hulley Gregg and MarwalaTshilidzi - Image Classification Using SVMs: One-
against-One Vs One-against-All 
[4] PeijunDu , Kun Tan , Xiaoshi Xing -A novel binary tree support vector machine for hyperspectral 
remote sensing image classification 
 [5] L. Bruzzone, M. Chi, M. Marconcini, IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing 44 
(2006) 3363.  
[6] G. Camps-Valls, L. Gomez-Chova, J. Calpe-Maravilla, J. Martin-Guerrero, E. Soria-Olivas, L. 
Alonso-Chorda, J. Moreno, IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing 42 (2004) 1530.  
[7] Hyperspectral Image classification Using Random Forest And Neural Network-B.T.Abe, 
O.O.Olugbara and T.Marwala 
[8] Temporal optimisation of image acquisition for land coverclassification with Random Forest and 
MODIS time-series 
[9] P.J. Du, X.M. Wang, K. Tan, G. Foody, 8th International Symposium on Spatial Accuracy 
Assessment in Natural Resources and Environmental Sciences, 25–27,June, 2008, Shanghai, World 
Academic Union Ltd, Liverpool, 2008, p. 138. 
[10] N. Ancona, R. Maglietta, E. Stella, Pattern Recognition 39 (2006) 1588. 

 

 

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://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

