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چکیذُ :عثمِ تٌذی ػارضِ راُ اس تقاٍیز عٌزؼ اس دٍر تِ ػٌَاى یه راّىار وارتزدی ٍ هؤحز در تغياری اس هغالؼات هزتَط تِ هذیزیت ؽْزی ّواًٌذ
ایزاد پایگاُ دادُ حول ٍ ًمل ٍ تزٍسرعاًی ًمؾِ ّا هَرد تَرِ هذیزاى ٍ تزًاهِ ریشاى ؽْزی هیتاؽذ .در ایي همالِ لاتليت تقاٍیز عٌزؼ اس دٍرSPOT
ٍ  SAR1تِ هٌظَر عثمِ تٌذی ػارضِ راُ در هٌاعك ؽْزی هَرد تزرعی لزار گزفتِ اعت .ؽثاّت عيفی ػارضِ راُ تا عمف آعفالت عاختواى ّا در
هٌاعك ؽْزی هَرة تزٍس هؾىالتی در عثمِ تٌذی اتَاتيه راُ هثتٌی تز تقاٍیز ًَری اس رولِ  SPOTهیگزدد .اس عَی دیگز ،تقاٍیز راداری تا ایٌىِ
لاتليت خَتی در عثمِ تٌذی راُ ّای فزػی ٍ تاریه دارًذ ،اها در ایزاد توایش تيي راُ ٍ پَؽؼ گياّی دچار هؾىالتی هیؽًَذ .تٌاتزایيً ،تایذ حافل اس
ّز دٍ دادُ عٌزؼ اس دٍر  SAR ٍ SPOTهىول یىذیگز تَدُ ٍ ادغام آًْا هوىي اعت تاحيز تغشایی در تْثَد ًتایذ عثمِ تٌذی راُّای ؽْزی داؽتِ
تاؽذ .رٍػ پيؾٌْادی در ایي همالِ یه الگَریتن ادغام در عغح تقويوات ًتایذ عثمِ تٌذی دادُّای  SAR ٍ SPOTتِ هٌظَر تْثَد راُّای عثمِ
تٌذی ؽذُ هیتاؽذ .ایي رٍػ عِ هزحلِ افلی دارد )6 :اعتخزاد ٍیضگیّای تافت اس ّزیه اس تقاٍیز  )2 ، SAR ٍ SPOTعثمِ تٌذی هزشای ّز یه
اس تقاٍیز تزداؽت ؽذُ اس هٌغمِ تا اعتفادُ اس الگَریتن عثمِ تٌذی هاؽييّای تزدار پؾتيثاى ٍ  )9ادغام در عغح تقويوات ًتایذ عثمِ تٌذی تقاٍیز.
ارزای هزاحل رٍػ پيؾٌْادی در یه هٌغمِ ؽْزی ًؾاى داد وِ ويفيت عثمِ تٌذی راُّای ؽْزی در تقَیز  SPOTپظ اس ادغام ًتایذ آى تا ًتایذ
عثمِ تٌذی  SARدرحذٍد  %26تْثَد یافتِ اعت.

کلوات کلیذی :عثمِ تٌذی راُ ،ادغام در عغح تقويوات ،هاؽيي ّای تزدار پؾتيثاى ،تقاٍیز ًَری ،تقَیز راداری
Urban Road Classification Based on Decision Fusion of SAR and Optical
Images
M. Lazari Zare and F. Tabib Mahmoudi
Abstract: Road recognition and extraction based on remotely sensed data is efficient and applicable in much urban
management studies. In this research, the capabilities of SPOT and SAR images are investigated for road recognition.
Spectral and textural similarities between roads and other urban objects such as building’s roofs may cause some difficulties
in road recognition based on SPOT image. On the other hand, SAR images are good for small road recognition but, may
have some difficulties for detecting roads among vegetation. The proposed method in this paper is a decision level fusion of
SPOT and SAR classification results in order to modify extracted road regions. This method has three main steps; 1) texture
feature extraction from each of the SPOT and SAR images, 2) classifying each of the SPOT and SAR images based on SVM
classifier, 3) decision level fusion of classification results in order to reduce road recognition difficulties and having
optimum road regions. Performing the capabilities of the proposed decision level fusion algorithm for road recognition can
improve the quality of the classification for about 21%.
Keywords: Road classification, Decision level fusion, Support vector machine, SPOT image, SAR image
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محدثو لسری زارع ً ىمکار

 - 1هقذهِ
راُّا ًمؼ هْوی در عيغتن حول ٍ ًمل ؽْزی ٍ تيي
ؽْزی ایفا هیًوایٌذ .راُّای ؽْزی هتؼلك تِ
سیزعاختّای ًَعاسی ّغتٌذ وِ در سًذگی رٍسهزُ ٍ حتی
در تخؼ ًظاهی ًمؼ تغيار هْوی را دارًذ] .[6هغائلی
ّوچَى ٍلَع تالیای عثيؼی ًظيز عيل ٍ سهيي لزسُ ٍ یا
رؽذ ٍ تَعؼِی ؽْزی لشٍم تْيِ ٍ تِ ٌّگام رعاًی ًمؾِ
راُّای ؽْزی را ایزاب هیًوایٌذ .داؽتي اعالػات تِ
ٌّگام اس ؽثىِ راُّای ؽْزی در تغياری اس وارتزدّا اس
لثيل اهذادرعاًی حيي ٍلَع تحزاى ،اًزام تحليلّای
هىاًی ٍ هغيزیاتی هَرد اعتفادُ لزار هیگيزد.
تِ ٌّگام رعاًی ًمؾِ راُّای هَرَد را هیتَاى اس عزیك
ػوليات هيذاًی اًزام داد ،اها تِ دليل سهاى تز تَدى ٍ پز
ّشیٌِ تَدى ایي ػوليات ،اعتفادُ اس دادُّای عٌزؼ اس
دٍر همزٍى تِ فزفِ هیتاؽذ .تا پيؾزفت تىٌَلَصیّای
تزداؽت دادُّای عٌزؼ اس دٍر ،عثمِ تٌذی اتَهاتيه راُ
اس تقاٍیز عٌزؼ اس دٍر تِ هَضَع هْوی در حَسُ
فتَگزاهتزی رلَهی تثذیل ؽذ.
ًتایذ حافل اس ػوليات تؾخيـ راُ اس دادُّای عٌزؼ اس
دٍر هیتَاًذ در وارتزدّای هختلف تزًاهِریشی ؽْزی هاًٌذ
تَليذ پایگاُ دادُ حول ٍ ًمل ،تِ ٌّگام رعاًی ًمؾِّای
هَرَد ٍ هذیزیت هٌاتغ سهيي هَرد اعتفادُ لزار گيزد.
ّوچٌيي الیِ راُّای هغتخزد اس دادُّای عٌزؼ اس دٍر
تِ ػٌَاى یه هزرغ در هَالغ اضغزاری ٍ اًزام ػوليات
اهذاد ٍ ًزات تَعظ هذیزیت تحزاى هَرد اعتفادُ لزار
هیگيزد ].[6
پایگاُ دادُ راُّای هغتخزد اس تقاٍیز عٌزؼ اس دٍر در
وارتزدّایی ّوچَى حول ٍ ًمل ًمؼ اعاعی ایفا هیوٌذ
چزا وِ هَرة ایزادً ،گْذاری ٍ تِ رٍسرعاًی پایگاُ دادُ
ؽثىِ راُ تِ هٌظَر اًزام فؼاليتّایی ّوچَى هذیزیت
تزافيهً ،اٍتزی خَدوار ٍعایل ًمليِ ،حفظ اهٌيت ٍ ارسیاتی
خغزات ٍ تالیای عثيؼی ،تغْيل ٍ فزاّن آٍردى سهيٌِ
هؾاروت ٍ ّوىاری تزای تَليذ ،تثادل ٍ تِ اؽتزان گذاری
دادُّای هىاًی ٍ رلَگيزی اس هَاسیواریّا ٍ
دٍتارُواریّا هیگزدد.
تا ایي حال تزخی ػَاهل هحذٍد وٌٌذُ عثمِ تٌذی
اتَهاتيه راُ اس تقاٍیز عٌزؼ اس دٍر ًيش ٍرَد دارًذ وِ
هَرة واّؼ دلت ًتایذ هیگزدًذ .اس ایي هياى ،هیتَاى تِ
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ًَع پَؽؼ سهيٌِ تقَیز ٍ یا ػَارك هَرَد در ّوغایگی
راُ ،حذتفىيه هىاًی تقَیز ،ؽثاّت دررات خاوغتزی راُ
تا عایز ػَارك ؽْزی ًظيز عمف آعفالت عاختواىّا،
ػثَر راُ اس هٌاعك ؽْزی دارای عاختواىّای هزتفغ ٍ
ًَاحی پٌْاى حافل اس آًْا ٍ ٍرَد ػَارضی هخل ٍعایل
ًمليِ هَرَد در راُ ،پلّا ٍ عایِّای حافل اس آًْا اؽارُ
ًوَد] .[2
تٌاتزایي ،اعتفادُ اس الگَریتنّای لذرتوٌذ ٍ ّوچٌيي تْزُ
گيزی اس لاتليت اًَاع دادُّای عٌزؼ اس دٍر هیتَاًذ تِ
ػٌَاى گاهی هؤحز در رْت واّؼ هؾىالت هزتَط تِ عثمِ
تٌذی راُّای ؽْزی هغزح گزدد ] .[1-9تقاٍیز عٌزؼ
اس دٍر ًَری (هزئی) یىی اس پزوارتزدتزیي اًَاع تقاٍیز
هَرداعتفادُ در وارتزدّای عثمِ تٌذی راُّا هیتاؽٌذ ]-1
 .[ 3اس عَی دیگز ،تقاٍیز عار ًيش در تزخی اس تحميمات تِ
هٌظَر عثمِ تٌذی راُّا ٍ یا تْثَد ًتایذ هَرد اعتفادُ لزار
گزفتِاًذ ].[66 ،61
در ایي تحميك ،عؼی ؽذُ لاتليت الگَریتنّای ادغام در
عغح تقويوات دادُّای  SAR ٍ SPOTتِ هٌظَر تْثَد
ًتایذ عثمِ تٌذی راُّای ؽْزی هَرد تزرعی لزار گيزد .در
اداهِ ،پظ اس هزٍری تز تحميمات فَرت گزفتِ در سهيٌِ
اعتفادُ اس تقاٍیز ًَری ،راداری ٍ ادغام دادُّا تِ هٌظَر
عثمِ تٌذی اتَهاتيه راُّا ،رٍػ پيؾٌْادی در ایي همالِ
تؾزیح گزدیذُ ٍ عپظً ،تایذ حافل اس پيادُ عاسی ٍ
ارسیاتی آى ارائِ هیگزدد.
 - 2پیطیٌِ تحقیق
در ایي تخؼ تِ هٌظَر آؽٌایی تيؾتز تا تحميمات پيؾيي
در سهيٌِ عثمِ تٌذی راُ اس تقاٍیز ًَری ٍ  SARچٌذیي
ًوًَِ اس ایي تحميمات هَردتحج لزار هیگيزًذ.
رياًگ ٍ ّوىاراى در  ، 2163یه رٍػ اعتخزاد رادُ تز
اعاط ؽثىِ ػقثی واًَلَؽي ارائِ دادُاًذ .در هزحلِ اٍل،
اس ؽثىِ ػقثی تزای عثمِ تٌذی تقاٍیز عٌزؼ اس دٍر تا
ٍضَح تاال تِ دٍ والط راُ ٍ غيز راُ اعتفادُ هیؽَد.
عپظ ،ؽثىِ ػقثی واًَلَؽي اس الگَریتن آهَسػ تْيٌِ
ؽذُ ٍ تْثَد هییاتذ .در ًْایت ،تِ دليل تأحيز ػَاهل
عثيؼی اس لثيل عایِ عاختواى ٍ درختٌَّ ،س ّن ًَیش غيز
راُ در ًتایذ عثمِ تٌذی راُ ٍرَد دارد .تٌاتزایي ،اس رٍػ
هَره تزای فيلتز وزدى ًَیشّای غيز راُ تِ هٌظَر تْثَد
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ًتایذ عثمِ تذی راُ در تقاٍیز عٌزؼ اس دٍراعتفادُ ؽذُ
اعت].[62
ّ ٍ XUوىاراى در عال 2161اس یه ؽثىِ ػقثی
واًَلَؽي ػويك تزای عثمِ تذی راُ اس تقاٍیز عٌزؼ اس
دٍر ًَری تا ٍضَح تاال اعتفادُ وزدُاًذ .تا تَرِ تِ هزوَػِ
دادُّای آهَسؽی ؽثىِ ػقثی واًٍَلَؽي ػويك ٍ ایٌىِ
اًَاع هختلف اس راُ ّا دارای ػزكّای ٍرَد دارًذ ،ایي
تحميك یه هذل لغؼِ تٌذی را ارائِ هیدّذ وِ تزاعاط
ؽثىِّای پيچيذُ هتزاون هتقل عزاحی ؽذُ اعتّ .ذف
اس ایي وار ،ارائِ یه رٍػ عثمِ تٌذی راُ اعت وِ هیتَاًذ
تا اعتفادُ اس اعالػات هحلی ٍ رْاًی ،ؽثىِ راُ را اس
تقاٍیز عٌزؼ اس راُ دٍر اعتخزاد وٌذ .هزوَػِ دادُ اس
 Google Earthتزای اػتثارعٌزی ایي رٍػ اعتفادُ ؽذ
].[69
تحميك ّ ٍ Sabaوىاراى در عال  2161تا ّذف عثمِ
تٌذی راُّا در تقاٍیز هاَّارُای تا ٍضَح تاال اس عزیك آًاليش
ؽی هثٌا اًزام هیؽَد .در ایي راعتا ،یه رٍػ لغؼِ
تٌذی اتَهاتيه تقَیز تزای تَليذ لغؼات تقَیزی ارائِ
ؽذُ اعت .تزای رعيذى تِ ایي ّذف ،الگَریتن صًتيه
تْيٌِعاسی تا یه تاتغ ّشیٌِ رذیذ تزای تٌظين پاراهتزّای
لغؼِ تٌذی هٌاعة اس رولِ ضزیة همياط ٍ ؽىل ٍ
فؾزدگی عزاحی ؽذُ اعت .لغؼات تقَیز تذعت آهذُ تا
اعتفادُ اس رٍػ ًشدیىتزیي ّوغایِ فاسی عثمِ تٌذی هی
ؽًَذ .لاتليت رٍػ پيؾٌْادی تز رٍی تقَیز پٌؾارج
 IKONOSهَرد ارسیاتی گزفتِ اعت ].[4
ّ ٍ Wangوىاراى در عال  2161اس یه رٍػ داًؼ
هثٌا تزای عثمِ تٌذی راُّا ؽْزی اعتفادُ وزدًذ .تِ عَر
ولی عِ گام در ایي همالِ دًثال ؽذُ اعت ،گام ًخغت
پيؼ پزداسػ ،گام دٍم اعتخزاد راُ ٍ در ًْایت پظ
پزداسػ تا اعتفادُ اس تَاتغ هَرفَلَصی هیتاؽذ .در گام
ًخغت ،تزای ؽٌاعایی راُّای ؽْزی اس تقاٍیز تا لذرت
تفىيه هىاًی تاال اس ٍیضگیّایی ّوچَى اعالػات تافتی،
عيفی ٍ ؽىل اعتفادُ ؽذُ وِ ایي اعالػات تافت را اس
عزیك لَاًيي  local Moran’s Iتذعت آٍردُاًذ .در گام
دٍم اس ٍیضگیّای دیگزی ّوچَى رٍؽٌایی ،اًحزاف هؼيار،
اًغثاق در چْارضلؼی ٍ ..تزای عاخت فزضيِ ٍ تایيذ هذل
فزضيِ اعتفادُ هیؽَد .در ًْایت راُّایی وِ اس عزیك هذل
فزضيِ عاخت ٍ تایيذ ؽذًذ ٍارد هزحلِ پظ پزاسػ (تَاتغ
هَرفَلَصی) ؽذُ ٍ راُّا اس عایز ػَارك هتوایش هیگزدًذ.

در ًْایت ويفيت ًتایذ عثمِ تٌذی تذعت آهذُ تزاتز ٪11
هیتاؽذ ].[6
هحوذ سادُ ٍ ّوىاراى اس یه رٍػ تز هثٌای هٌغك فاسی ٍ
تَاتغ هَرفَلَصی تا ّذف اعتخزاد خغَط هزوشی راُ اس
تقاٍیز آیىًََط در هٌاعك ؽْزی ٍ حَهِ اعتفادُ
وزدُاًذ .در ایي همالِ اس  ۲هزحلِ ولی اعتفادُ ؽذُ اعت
اتتذا ،تِ وارگيزی عيغتن هٌغك فاسی تزای ؽٌاعایی راُ ٍ
در اداهِ اعتفادُ اس تَاتغ هَرفَلَصی تِ هٌظَر عثمِ تٌذی
راُ .هشیت ایي رٍػ هحاعثِ همذار هياًگيي اس والط راُ اس
عزیك یه همذار اٍليِ در عيغتن فاسی اعت ایي همذار
اٍليِ هیتَاًذ اس راُ ٍ یا اس یه پایگاُ دادُ اًتخاب ؽَد
].[64
تحميك اًزام ؽذُ تَعظ ّ ٍ liوىاراى در عال  2161اس
یه ؽثىِ ػقثی واًَلَؽي تزای اعتخزاد ؽثىِ راُّا در
تقاٍیز رادار تا ٍضَح تاال اعتفادُ ؽذُ اعت .اتتذا ،تا تَرِ
تِ اعالػات عاختار غٌی اس هٌاعك راُ در تقاٍیز  SARتا
ٍضَح تاال ،یه هذل  CNNتزای اعتخزاد ٍیضگیّای
هٌغمِ ٍ ؽٌاعایی ًَاحی واًذیذای راُ پيؾٌْاد ؽذُ اعت.
هذل  CNNتِ تْثَد دلت در ؽٌاعایی ًَاحی واًذیذای راُ
در عغح ٍیضگی ووه هیوٌذ .عپظ ،یه تثذیل Radon
تْثَد یافتِ ٍ یه هيذاى تقادفی هاروَف ( )MRFتزای
تىويل اعتخزاد ؽثىِ راُ تزاعاط ًَاحی واًذیذای
ؽٌاعایی ؽذُ هَرد اعتفادُ لزار هیگيزد ].[61
در تحميمی دیگز ّ ٍ MUوىاراى در عال  2161در
تحميمی تِ عثمِ تٌذی راُ اس تقاٍیز  SARپزداختٌذ .پظ
اس پيؼ پزداسػ تزای واّؼ ًَیش اعپىل ،اعالػات تقَیز
تایٌزی تا رٍػ  Otsuتذعت هیآیذ .عپظ هٌاعمی وِ
فالذ اعالػات راُ ّغتٌذ تَعظ اپزاتَر هَرفَلَصیىی حذف
هیؽًَذ .ػالٍُ تز ایي ،هزس واهل راُ تا اًزام ػوليات
ؽٌاعایی لثِ تؾخيـ دادُ هیؽَد ٍ در تقَیز افلی
رایگشیي هیؽَد .اعتخزاد رادُ تا اعتفادُ اس الگَریتن
 Zernikeاًزام هی ؽَد .خافيت تؼاهذ تَاتغ پایِ
 Zernikeاعتمالل آهاری ضزایة در تزدارّای ٍیضگی
اعتخزاد ؽذُ را تضويي هیوٌذ ].[61
عاػتی ٍ ّوىاراى رٍؽی تزای آؽىارعاسی ًَاحی راُ اس
تقاٍیز راداری تا رٍسًِ تزويثی ٍ لذرت تفىيه تاال ارائِ
دادًذ .در ایي رٍػ اتتذا تزاعاط هيشاى رادیاًظ ّز پيىغل
ٍ پيىغلّای ّوغایِ آى ،اس تقَیز ٍرٍدی ٍیضگیّای
چٌذگاًِ اعتخزاد هیؽًَذ .در هزحلِ تؼذٍ ،یضگیّای
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اعتخزاد ؽذُ در همياطّای هختلف تا درًظزگزفتي
حذآعتاًِّای هحلی تایٌزی ؽذُ ٍ تا یىذیگز تلفيك
هیگزدًذ .در هزحلِ پایاًی تا درًظز گزفتي هؼيارّای
هىاًی ٍ عيفی تِ عَر رذاگاًِ ًَاحی راُ هٌاعة اًتخاب
هیگزدًذ .تا اػوال الگَریتن تز رٍی تقَیز راداری هاَّارُ
ً TerraSARتایذ هغلَب ٍ هياًگيي رذر هزتؼی آى هؼادل
 11درفذ حافل ؽذ ].[66
ّ ٍ Chengوىاراى رٍؽی هثتٌی تز رغتزَی هزوش راُ تا
دٍ هزحلِ ولی پيؾٌْاد وزدًذ :هزحلِ اٍل ؽٌاعایی هحلی
ٍ هزحلِ دٍم ردیاتی رْاًی .در هزحلِ اٍل یه هذل پٌززُ
دٍگاًِ تٌغين ؽذُ اعت وِ ؽاهل یه پٌززُ هزتغ حاتت ٍ
یه هغتغيل چزخؼ داخلی هیتاؽذ .پٌززُ تيزًٍی تزای
تذعت آٍردى رْت هحلی راُ تَعظ ّيغتَگزام رْت
گيزی تز هثٌای ٍالؼيت اؽيایی وِ در اعزاف راُ لزار دارًذ
هیتاؽذ .پٌززُ داخلی هغاتك تا هحاعثات ًتيزِ رْت
گيزی هحلی هيچزخذ ٍ رغتزَّا در ًماط هزوشی ّز
لغؼِ راُ فَرت هیگيزد .هزحلِ ردیاتی رْاًی اس یه فيلتز
هخقَؿ تزای هماتلِ تا هؾىل فزواًظ ردیاتی وِ اوخزا تِ
ػلت ٍرَد هَاًغ در راُ ٍ یا وٌار آى ّواًٌذ چْار راُ ّا ٍ
..تِ ٍرَد هیآیٌذ ،هیتاؽذ ٍ در ًْایت ًماط هزوشی ّز
لغؼِ تِ یىذیگز هتقل ٍ راُّا اعتخزاد هی ؽًَذ ].[61
خقالی ٍ ّوىاراى دٍ رٍػ رذیذ تزای ادغام تقاٍیز ًَری
تا رسٍلَؽي تاال ٍ تقاٍیز هاَّارُ ای راداری تزای عثمِ
تٌذی راُ ّا تا ويفيت تاال پيؾٌْاد وزدُ اًذ .دٍ رٍػ ادغام
ؽاهل ؽثىِ ػقثی ٍ ادغام داًؼ هثٌا هؼزفی ؽذُ اعت.
اٍليي رٍػ پيؾٌْادی ؽاهل دٍ هزحلِ اعت  .۱،ؽٌاعایی
رذاگاًِ راُ تا اعتفادُ اس هزوَػِ دادُ ٍ  .۲ادغام ًتایذ
حافل تا اعتفادُ اس ؽثىِ ػقثی .در ایي رٍػ ؽثىِ ّای
ػقثی رٍی تقاٍیز تا رسٍلَؽي تاالی ٍ IKONOS
 TerraSAR-Xتزای ؽٌاعایی راُ تا اعتفادُ اس اعتخزاد
اًَاع پاراهتزّای تافت اعتفادُ هیؽًَذ .خزٍری ّای دٍ
ؽثىِ ػقثی ٍ ّوچٌيي ٍیضگی ّای عيفی تقَیز ًَری در
ؽثىِ ػقثی عَم تِ ػٌَاى ٍرٍدی اعتفادُ هیؽَد .رٍػ
دٍم هثتٌی تز یه ادغام داًؼ هثٌا تا اعتفادُ اس حذ
آعتاًِّاعت وِ دررات خاوغتزی راُ ّای تاریه ٍ
پَؽؼ گياّی هیتاؽذ .اتتذا رادُّا اس ّز هٌثغ رذاگاًِ
اعتخزاد عپظ خزٍریّا همایغِ هیؽًَذً .تایذ حافل
ًؾاى هیدّذ وِ الگَریتن اٍل هَفك تز ػول وزدُ اعت
].[61
122

 Percianoو ّوىاراى در پضٍّؼ خَد رٍؽی تزای
اعتخزاد ؽثىِ راُ اس تقاٍیز هاَّارُ ای ارائِ ًوَدًذ .رٍػ
پيؾٌْادی یه رٍػ ادغام (تا اعتفادُ اس دادُ ّا اس چٌذیي
هٌثغ) ٍ یه هيذاى تقادفی رذیذ هاروَف ( )MRFتؼزیف
ؽذُ تز رٍی ارشای هتقل تِ ّوزاُ یه تزًاهِ در چٌذ
عغح ( MRFدٍ عغح) اعت .ایي رٍػ اراسُ هیدّذ
تا راُ ّایی تا خقَفيات هختلف ؽٌاعایی ؽًَذ ٍ حذٍد
 ٪91اًذاسُ هذل گزافيىی هَرد اعتفادُ واّؼ هییاتذ.
ًتایذ هزتَط تِ تقاٍیز رادار دیافزاگن هقٌَػی (ٍ )SAR
تقاٍیز ًَری تِ دعت آهذُ تا اعتفادُ اس عٌزٌذُ ّای
 Quickbird ٍ TerraSAR-Xهیتاؽذ ].[63
ّ ٍ Lisiniوىاراى در تحميك خَد ،پيؾٌْاد عثمِ تٌذی
رادُ اس تقاٍیز تا هغاحت ٍعيغ را ارائِ دادًذ وِ اس عزیك
حغگزّای هاَّارُای در ّز دٍ حَسُ ًَری  /هادٍى لزهش ٍ
هایىزٍٍیَ تذعت آهذُ اعت .ایي رٍیىزد اس یه تزشیِ ٍ
تحليل چٌذ همياعی تزای اًغثاق دادُّا تا ٍضَح هختلف ٍ
یه هزحلِ لثل اس پزداسػ تزای اًغثاق تا عَل هَدّای
هختلف دادُ تْزُ هیتزد .در فَرت اهىاى ،ایي چارچَب
اراسُ هیدّذ تا ؽثىِ ّای راُ اعتخزاد ؽذُ اس دادُ ّای
ًَری ٍ  SARدر ّواى هٌغمِ اعتخزاد ؽَد .ایي رٍػ تا
اعتفادُ اس تزشیِ ٍ تحليل دادُّای لٌذعت ٍ  ALOSیه
هٌغمِ در وٌگَ حاتت ؽذُ اعت ].[21
-3رٍش پیطٌْادی طثقِ تٌذی راُّای ضْری
رٍػ پيؾٌْادی عثمِ تٌذی راُ در ایي همالِ یه الگَریتن
ادغام در عغح تقويوات ًتایذ عثمِ تٌذی پيىغل هثٌای
هاؽييّای تزدار پؾتيثاى تز رٍی تقاٍیز SAR ٍ SPOT
هیتاؽذّ .واًغَر وِ در ؽىل ً 6ؾاى دادُ ؽذُ اعت،
الگَریتن رٍػ پيؾٌْادی اس عِ هزحلِ افلی تؾىيل ؽذُ
اعت:
 .6اعتخزاد ٍیضگیّای تافت اس ّزیه اس تقاٍیز
SAR ٍ SPOT
 .2اًزام عثمِ تٌذی هثتٌی تز رٍػ هاؽييّای
تزدار پؾتيثاى تز رٍی ّز یه اس تقاٍیز
 .9ادغام در عغح تقويوات ًتایذ حافل اس عثمِ
تٌذی ّزیه اس تقاٍیز تِ هٌظَر تْثَد ًتایذ
عثمِ تٌذی راُ
در اداهِّ ،زیه اس هزاحل فَق الذوز تِ تفقيل تؾزیح
هیگزدًذ.
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طبقو بندی راه ىای شيری مبتنی بر ادغام در سطح تصميمات

تا عؼی ٍ خغا اًتخاب ؽذًذ .رذٍل  6رٍاتظ ریاضی هزتَط
تِ ّزیه اس ٍیضگیّای تافت هٌتخة را ًوایؼ هیدّذ.
جذٍل  .1رٍاتط ریاضی ٍیژگی ّای تافت اًذازُ گیری ضذُ
رٍی دادُSPOT

Table 1. mathematical basis of the textural
features on SPOT image
راتطِ ریاضی
ًام ٍیژگی تافت

N 1

هياًگيي

ضکل  :1ساختار رٍش پیطٌْادی طثقِ تٌذی راُ
Fig. 1. Structure of the proposed road
classification method

ّوگًَی

وٌتزاعت

 1-3استخراج ٍیژگیّای تافت
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آًاليش تافت یىی اس رایذتزیي رٍػّای ایزاد تَفيف
گزّای ػَارك عغحی در تقاٍیز رلَهی اعت وِ هیتَاًذ
تِ ػٌَاى هؼياری تزای توایش تيي اؽيای هختلف هَرَد در
تقَیز هَرد اعتفادُ لزار گيزد .در ارزای رًٍذ آًاليش تافت
تقَیز ،رٍاتظ دررات خاوغتزی تيي پيىغلّای تقَیز در
یه ّوغایگی هحلی هَرد تزرعی لزار گزفتِ ٍ عپظ یه
یا چٌذ هؼيار هؾخـ ٍ تؼزیف ؽذُ اس اعالػات تافت تزای
آى هٌغمِ هحاعثِ هیؽَد ].[26
اًزصی ،آًتزٍپیّ ،وگًَی ،وٌتزاعت ،ػذم تؾاتِ ٍ ...اس رولِ
پزوارتزدتزیي اًَاع ٍیضگیّای تافت هغتخزد اس تقاٍیز
عٌزؼ اس دٍر در تحميمات تؾخيـ ٍ عثمِ تٌذی ػَارك
هیتاؽٌذ .اًتخاب ٍیضگیّای تافت ٍاتغتِ تِ هاّيت ػارضِ
هَردًظز ٍ خقَفيات دادُ عٌزؼ اس دٍری هَرداعتفادُ
اعت.
در ایي همالِ ٍیضگیّای تافت هياًگيي ،وٌتزاعت ،ػذم
تؾاتِ ٍ ّوگًَی تزای ّز تاًذ اس تقَیز  SPOTدر هحيظ
هاتزیظ تَاهاى دررات خاوغتزی 2وِ در آى تَسیغ دررات
خاوغتزی ٍ هَلؼيت پيىغلّا ًغثت تِ یىذیگز را در ًظز
هیگيزد ،اًذاسُگيزی ؽذُ اعت .ایي ٍیضگیّا تزاعاط
آًاليش تٌَع ٍ 3تزرعی تقزی تَاًایی آًْا در توایش تيي راُّا
ٍ دیگز ػَارك ؽْزی در تقَیز  SPOTتِ فَرت تززتی ٍ

)Gray Level Co-occurrence Matrix (GLCM
Diversity Analysis

ػذم تؾاتِ

  Pi, j i  j

i 0 j 0

هاّيت هتفاٍت تقاٍیز  SARهٌزز تِ اًتخاب ٍیضگیّای
تافت دیگزی تزای عثمِ تٌذی راُّا اس تيي دیگز ػَارك
ؽْزی در ایي تقاٍیز گزدیذ .هياًگيي ٍ  data rangeتِ
ػٌَاى ٍیضگیّای تافت تْيٌِ تَعظ ؽخـ خثزُ ٍ تا اًزام
عؼی ٍ خغا اس تقاٍیز  SARاًتخاب گزدیذ.
 2-3طثقِ تٌذی هاضیي تردار پطتیثاى(SVM) 4
هاؽيي تزدار پؾتيثاى یه رٍػ عثمِ تٌذی ًظارت ؽذُ تز
هثٌای ًظزیِ یادگيزی آهاری اعتّ .ذف افلی ایي عثمِ
تٌذی وٌٌذُ ،یافتي یه اتزففحِ تْيٌِ تِ ػٌَاى یه عغح
تقوين گيزی ،تِ گًَِایی اعت وِ حاؽيِ تيي دٍ والط را
تيؾيٌِ وٌذ ].[22
در ایي همالِ اس عثمِ تٌذی وٌٌذُ هاؽييّای تزدار
پؾتيثاى تزای عثمِ تٌذی ػَارك در دادُّای ٍ SPOT
 SARتِ عَر هزشا اعتفاُ ؽذ.
تِ هٌظَر اػوال عثمِ تٌذی وٌٌذُ  SVMتز رٍی تقَیز
 SPOTاس وٌار ّن لزار دادى ٍیضگیّای تافت هياًگيي،
ّوگًَی ،وٌتزاعت ٍ ػذم تؾاتِ اًذاسُگيزی ؽذُ تز رٍی
ّز یه اس چْار تاًذ عيفی تقَیز  SPOTتِ ّوزاُ تاًذّای
عيفی افلی تقَیز ،یه فضای پاًشدُ تؼذی تِ ػٌَاى
ٍرٍدی تِ الگَریتن عثمِ تٌذی هؼزفی هیگزدد.

2
3

Support Vector Machine
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در عثمِ تٌذی تقَیز ٍ ،SARیضگیّای تْيٌِ هٌتخة اس
ایي دادُ وِ ّواى هياًگيي ٍ  data rangeتَدًذ تِ ّوزاُ
تقَیز افلی در هزوَع یه فضای ٍرٍدی عِ تاًذی را
تزای الگَریتن عثمِ تٌذی  SVMتؾىيل هیدٌّذ.
تِ هٌظَر عثمِ تٌذی ّز دٍ تقَیز  SAR ٍ SPOTدر ایي
همالِ اس وزًل  RBF5اعتفادُ ؽذ ٍ ًتایذ عثمِ تٌذیّای
فَرت گزفتِ رٍی دادُّا تِ ػٌَاى ٍرٍدی تِ الگَریتن
ادغام در عغح تقويوات هؼزفی گزدیذ.
رذاٍل  9 ٍ 2تِ تزتية ،همادیز تٌظين ؽذُ تزای
پاراهتزّای عثمِ تٌذی وٌٌذُ  SVMدر ّز یه اس دٍ دادُ
 SAR ٍ SPOTرا ًوایؼ هیدٌّذ.
جذٍل  .2پاراهترّای تٌظین ضذُ در طثقِ تٌذی SVM
تصَیر اسپات
Table 2. Parameters of SVM classification
algorithm for SPOT image

ًام پاراهتز

همذار

Gamma
Penalty parameter
Classification Probability Threshold

1.1
611
1.2

جذٍل  .3پاراهترّای تٌظین ضذُ در طثقِ تٌذی SVM

دادُ SAR
Table 3. Parameters of SVM classification
algorithm for SAR image

ًام پاراهتز

همذار

Gamma

4
211
1.16

Penalty parameter
Classification Probability
Threshold

هاؽييّای تزدار پؾتيثاى تِ هٌظَر عثمِ تٌذی راُّا تا
هؾىالتی ّوزاُ تاؽذ .دادُّای  SARدر تؾخيـ پَؽؼ
گياّی ضؼيف ػول هیوٌٌذ ٍلی در سهيٌِ ایزاد توایش تيي
عاختواىّای دارای عمف آعفالت ٍ راُّای ؽْزی
ػولىزدی تْتز اس دادُ ّای ًَری دارًذ.
تِ ّويي هٌظَر ،الگَریتن پيؾٌْادی ادغام در عغح
تقويوات در ایي همالِ تا ّذف تْثَد ًتایذ تذعت آهذُ اس
عثمِ تٌذی پيىغل هثٌای  SVMدادُ  SPOTتا اعتفادُ اس
ًتایذ حافل اس عثمِ تٌذی دادُ  SARاًزام هیؽَد .رٍػ
ادغام در عغح تقويوات در ایي همالًِ ،تایذ حافل اس دٍ
عثمِ تٌذی پيىغل هثٌای  SAR ٍ SPOTرا تزاعاط رٍػ
رای گيزی هٌغمی هثتٌی تز رٍاتظ ّوغایگی تيي اًَاع
ػَارك ؽْزی تا یىذیگز ادغام هیًوایذّ .ذف اس ایي ادغام،
دعتياتی تِ یه ًمؾِ عثمِ تٌذی اعت وِ در آى
اؽتثاّات در تؾخيـ راُّا تا دیگز ػَارك ؽْزی واّؼ
یافتِ تاؽذ.
تِ تياى دیگز ،اعتزاتضی پيؾٌْادی تزای ادغام عثمِ تٌذی
وٌٌذُّا در ایي تحميك تز اػوال لَاًيي داًؼ هثٌا هثتٌی
تز ٍیضگیّای عاختاری ًَاحی راُ هاًٌذ هغاحت ٍ ؽىل
ًاحيِ ٍ رٍاتظ ّوغایگی تيي راُ ّا ٍ عایز ػَارك ؽْزی
اعتَار هیتاؽذً .وًَِ ّایی اس عاختار ولی رٍاتظ هَرد
اعتفادُ در ادغام تقويوات در ایي همالِ تِ ؽزح سیز
اعت:


 3-3ادغام در سطح تصویوات
ّواًغَر وِ در تخؼّای همذهِ ٍ پيؾيٌِ تحميك اؽارُ
گزدیذً ،تایذ عثمِ تٌذی راُّای ؽْزی هثتٌی تز دادُّای
ًَری (تقَیز  SPOTدر ایي همالِ) تِ دليل ؽثاّت عيفی
ػارضِ راُ تا عایز ػَارك ًظيز عمف آعفالت عاختواىّا
دارای هؾىالتی هیتاؽذ .تذیي هؼٌی وِ در هٌاعك پيچيذُ
ؽْزی هوىي اعت تؼذادی اس عاختواىّا اؽتثاّا تَعظ
الگَریتن عثمِ تٌذی تِ ػٌَاى راُ درًظز گزفتِ ؽًَذ ٍ
تالؼىظ.
اس عَی دیگز ،هاّيت خاؿ دادُّای ً SARيش تاػج
هیؽَد وِ ًتایذ اػوال الگَریتنّای عثمِ تٌذی ًظيز
Radial Basis Function
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اگز عثمِ تٌذی وٌٌذُ  SVMیه پيىغل ) (i,jرا در
تقَیز  SARدر والط راُ ٍ در تقَیز  SPOTدر
والط عاختواى عثمِ تٌذی وزدُ تاؽذ ،درفَرتيىِ
وؾيذگی لغؼِای وِ پيىغل هَردًظز در ًتيزِ
عثمِ تٌذی  SPOTتِ آى تؼلك دارد تيؼ اس
حذآعتاًِ تؼزیف ؽذُ تاؽذً ،تيزِ عثمِ تٌذی SAR
هَردلثَل اعت ٍ تزچغة راُ تِ پيىغل هَردًظز
اختقاؿ هییاتذ.
اگز عثمِ تٌذی وٌٌذُ  SVMیه پيىغل ) (i,jرا در
تقَیز  SPOTدر والط پَؽؼ گياّی ٍ در تقَیز
 SARدر والط عاختواى یا راُ عثمِ تٌذی وزدُ
تاؽذ ،درفَرتيىِ پخی لغؼِای وِ پيىغل هَردًظز
در ًتيزِ عثمِ تٌذی  SARتِ آى تؼلك دارد تيؼ اس
حذآعتاًِ تؼزیف ؽذُ تاؽذً ،تيزِ عثمِ تٌذی
 SPOTهَردلثَل اعت ٍ تزچغة پَؽؼ گياّی تِ
پيىغل هَردًظز اختقاؿ هییاتذ.
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اگز عثمِ تٌذی وٌٌذُ  SVMیه پيىغل ) (i,jرا در
تقَیز  SARدر والط راُ ٍ در تقَیز  SPOTدر
والط عاختواى عثمِ تٌذی وزدُ تاؽذ ،درفَرتيىِ
اًغثاق در چْارضلؼی لغؼِای وِ پيىغل هَردًظز در
ًتيزِ عثمِ تٌذی  SPOTتِ آى تؼلك دارد ووتز اس
حذآعتاًِ تؼزیف ؽذُ تاؽذً ،تيزِ عثمِ تٌذی SAR
هَردلثَل اعت ٍ تزچغة راُ تِ پيىغل هَردًظز
اختقاؿ هییاتذ.

-4پیادُ سازی ٍ ارزیاتی ًتایج
 1-4هٌطقِ هَردهطالؼِ ٍ دادُ ّای هَرداستفادُ
لاتليت رٍػ عثمِ تٌذی راُ پيؾٌْادی در ایي همالِ تا
اعتفادُ اس تقاٍیز  SAR ٍ SPOTتزداؽت ؽذُ اس یه
هٌغمِ ؽْزی در تارعلًَای اعپاًيا هَرد ارسیاتی لزار گزفت.
دادُ  SARهَردًظز در عال  2166تَعظ عٌزٌذُ
 Terra SAR-Xتا لذرت تفىيه هىاًی  2/1هتز ٍ
پالریشاعيَى  ٍ HHساٍیِ تاتؼ  91/2تزداؽت ؽذُ اعت
(ؽىل  2الف) .تقَیز  SPOT5تزداؽت ؽذُ ًيش دارای
لذرت تفىيه هىاًی  2/1هتز هیتاؽذ (ؽىل  2ب).

ً 2-4تایج اجرایی هراحل رٍش پیطٌْادی
ّواًغَر وِ در تخؼّای لثلی اؽارُ گزدیذٍ ،یضگیّای
تافت هياًگييّ ،وگًَی ،وٌتزاعت ٍ ػذم تؾاتِ اس تقَیز
 SPOTاعتخزاد ٍ تِ هٌظَر عثمِ تٌذی تِ الگَریتن
هاؽييّای تزدار پؾتيثاى هؼزفی هیؽًَذ.
پيؼ اس اعتخزاد ٍیضگیّای تافت اس تقَیز  ، SARاتتذا
فيلتزّای گاها ٍ  erodتِ هٌظَر واّؼ ًَیش اعپىل تز
رٍی تقَیز اػوال ؽذًذ .ؽىل  9تقاٍیز تافت هغتخزد اس
دادُّای  SAR ٍ SPOTرا ًوایؼ هیدّذ.

الف a

بb

جc

تd

دe

دf

ضکل ٍ .3یژگی ّای تافت الف) هیاًگیي ،ب) ّوگًَی ،ج)
الفa

کٌتراست ،ت) ػذم تطاتِ هستخرج از تصَیر ٍ ٍ SPOTیژگی
ّای تافت ج) هیاًگیي ٍ د)  data rangeدادُ SAR
Fig.3. Textural features on SPOT image ; a) mean,
b)homogeneity, c)contrast, d)dissimilarity and
textural features on SAR; e)mean, f)data range

بb

ضکل  .2الف) دادُ  ،SARب) دادُ  SPOTترداضت
ضذُ از هٌطقِ هَردهطالؼِ
Fig. 2. a)SAR data, b) SPOT data

تا تَرِ تِ هاّيت ػَارك هَرَد در هٌغمِ ؽْزی هَرد
هغالؼِ ،عِ ًَع ػارضِ عاختواى ،راُ ٍ پَؽؼ گياّی تِ
ػٌَاى والطّای ػارضِ افلی اًتخاب ؽذًذ.
تِ هٌظَر عثمِ تٌذی تقَیز  SPOTتا عثمِ تٌذی وٌٌذُ
هاؽييّای تزدار پؾتيثاى ،تؼذاد  1131پيىغل اس والط
راُ 4119 ،پيىغل اس والط پَؽؼ گياّی ٍ 1343
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پيىغل اس عاختواىّا تِ ػٌَاى دادُّای آهَسؽی تِ
الگَریتن هؼزفی ؽذًذ.
تِ هٌظَر آهَسػ عثمِ تٌذی وٌٌذُ هاؽييّای تزدار
پؾتيثاى تزای عثمِ تٌذی تقَیز  2219 ، SARپيىغل اس
راُّا 1644 ،پيىغل اس عاختواىّا ٍ  6911پيىغل اس
پَؽؼ گياّی تِ ػٌَاى ًوًَِّای آهَسؽی اًتخاب ؽذًذ.
ًتایذ حافل اس عثمِ تٌذی تقاٍیز  SAR ٍ SPOTدر
ؽىل ً 4ؾاى دادُ ؽذُ اعت .ؽثاّتّای عيفی ٍ تافتی
تيي راُّا ٍ عمف آعفالت عاختواىّا هٌزز تِ ایزاد
اؽتثاّاتی در تؾخيـ والطّای ػارضِ راُ ٍ عاختواى
در ًتایذ عثمِ تٌذی تقَیز  SPOTؽذُ اعت .تا ایي حال،
پَؽؼ گياّی ٍ تشرگزاُّای ؽْزی تا دلت تيؾتزی در
تقَیز  SPOTتؾخيـ دادُ ؽذُاًذ.

راُّای تاریه ٍ وَچه هاًٌذ وَچِّا در هزاٍرت
عاختواىّا در ًَاحی ؽْزی ؽلَؽ ًغثت تِ تقَیزSPOT
ًتایذ تْتزی تَليذ ًوایذ.
تٌاتزایي ،ادغام ًتایذ حافل اس عثمِ تٌذی تقاٍیز ٍ SPOT
 SARهیتَاًذ پارُای اس هؾىالت تؾخيـ راُّا اس عایز
ػَارك ؽْزی را تْثَد دّذ .تا اعتفادُ اس حذٍدآعتاًِ
تؼزیف ؽذُ تزای ٍیضگیّای عاختاری ًَاحی ػارضِ راُ
ًظيز اًذاسُ ،وؾيذگی ٍ اًغثاق در چْارضلؼی پایگاُ داًؾی
تَليذ هیؽَد وِ اس آى تزای ادغام در عغح تقويوات ٍ
تْثَد ًتایذ عثمِ تٌذی اعتفادُ هیگزدد .ؽىل  1تْثَد
ًتایذ تذعت آهذُ اس اػوال الگَریتن پيؾٌْادی ادغام در
عغح تقويوات در چٌذ ًاحيِ هٌتخة اس دادُ هَرد هغالؼِ

الف a

بb

الفa
ج c

دe

تd

دf

بb
ضکل ً .4تایج طثقِ تٌذی هاضیيّای تردار
پطتیثاى رٍی الف) تصَیر  ، SPOTب) تصَیرSAR
Fig. 4. SVM classification results on
a)SPOT image, b) SAR image

ُ g

یh

ضکل ًَ .5احی هٌتخة از( :الف  ،ب) تصَیر ( ،SPOTج  ،ت)
ًتایج طثقِ تٌذی ( ،SPOTج  ،د) ًتایج طثقِ تٌذی ، ُ( ،SAR

اس عَی دیگز ،هاّيت خاؿ دادُ  SARهٌزز تِ ایزاد
هؾىالتی در عثمِ تٌذی پَؽؼ گياّی ؽذُ اعت .تا ایي
حال ،عثمِ تٌذی تقَیز  SARتَاًغتِ تزای تؾخيـ
126

ی) ًتایج ادغام تصویوات
Fig. 5. Selected sample areas on (a,b) SPOT
)image, (c,d) SPOT image classification, (e,f
SAR image classification, (g,h) decision fusion
results
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ّواًغَر وِ در رذٍل ً 1ؾاى دادُ ؽذُ اعت ،ويفيت
عثمِ تٌذی ػارضِ راُ پظ اس اػوال ادغام در عغح
تقويوات حذٍد  %26تْثَد یافتِ اعت.

را ًؾاى هیدّذ.
 3-4ارزیاتی ًتایج
تِ هٌظَر ارسیاتی دلت ًتایذ حافل اس الگَریتن پيؾٌْادی
عثمِ تٌذی راُ ،اتتذا ّز یه اس ًمؾِّای عثمِ تٌذی
تقاٍیز  SAR ٍ SPOTتزاعاط ًمؾِ ٍالؼيت سهيٌی
ارسیاتی ؽذًذً .مؾِ ٍالؼيت سهيٌی تزاعاط ارسیاتی تقزی
تقاٍیز تا لذرت تفىيه هىاًی سیاد در گَگل ارث ٍ تَعظ
ؽخـ خثزُ تَليذ ؽذًذ .در رذٍل ً 4تایذ دلت ولی ٍ
ضزیة واپا هزتَط تِ ّزیه اس ًمؾِّای عثمِ تٌذی ٍ
ًتيزِ ادغام تقويوات آًْا تا یىذیگز همایغِ ؽذُ اعت.
جذٍل  .4هقایسِ دقت کلی ٍ ضریة کاپا در ًتایج طثقِ تٌذی
اٍلیِ ٍ ادغام تصویوات
Table 4. Comparison between overall accuracy and
Kappa in classification results
ضزیة واپا
دلت ولی
ًتيزِ عثمِ تٌذی
1.11
%14.31
تقَیز SPOT
تقَیزSAR

%41.32

1.61

ادغام تقويوات

%11.46

1.13

ًتایذ حاوی اس آى اعت وِ ادغام در عغح تقويوات ًمؾِ
ّای عثمِ تٌذی  SVMتقاٍیز  SAR ٍ SPOTتَاًغتِ
دلت ولی ًتایذ عثمِ تٌذی تقَیز  SPOTرا حذٍد ٍ % 2
تقَیز  SARرا حذٍد  % 91افشایؼ دّذ .تِ ػالٍُ ،در ایي
تحميك ويفيت عثمِ تٌذی ًتيزِ ادغام در عغح تقويوات
تا ويفيت عثمِ تٌذی اٍليِ تقَیز  SPOTهمایغِ گزدیذ
(راتغِ .)6
TruePositive
()6
Quality 
TruePositive  FalsePositive  FalseNegative

در راتغِ (ً True Positive ،)6ؾاًذٌّذُ تؼذاد پيىغل
ّای راُ تؾخيـ دادُ ؽذُ تَعظ الگَریتن عثمِ تٌذی
اعت وِ تا ٍالؼی سهيٌی هغاتمت دارًذ .ػثارت
 False Negativeتِ هؼٌای آًذعتِ اس پيىغلّای راُ
اعت وِ در ٍالؼيت سهيٌی حضَر دارًذ اها تَعظ الگَریتن
تؾخيـ دادُ ًؾذُاًذ ٍ ً False positiveؾاًذٌّذُ
پيىغلّایی اعت وِ اؽتثاّا تِ ػٌَاى راُ عثمِ تٌذی
ؽذُاًذ.

جذٍل  .5هقایسِ کیفیت طثقِ تٌذی تصَیر ً ٍ SPOTتیجِ
ادغام تصویوات
Table 5. Comparison between classification quality
of SPOT and decision fusion result
والط ػَارك
ًتایذ عثمِ
تٌذی
پَؽؼ
عاختواى
راُ
گياّی
عثمِ تٌذی
SPOT
ادغام تقويوات

55/76

19/11

33/21

76/69

11/13

33/31

ً-5تیجِ گیری
تِ ٌّگام رعاًی الیِ راُّا در هذلّای ؽْزی تزای تغياری
اس وارتزدّا ًظيز ػوليات اهذاد ٍ ًزات در هذیزیت تحزاى،
تحليلّای هىاًی ٍ هغيزیاتی تغيار حائش اّويت اعت.
تٌاتزایي ،عثمِ تٌذی راُّای ؽْزی هثتٌی تز دادُّای
عٌزؼ اس دٍر تِ ػٌَاى یه سهيٌِ تحميماتی در دِّّای
اخيز هَردتَرِ تَدُ اعت.
در ایي همالِ یه رٍػ ادغام در عغح تقويوات تقاٍیز
 SAR ٍ SPOTتِ هٌظَر عثمِ تٌذی راُّای ؽْزی
پيؾٌْاد گزدیذ.
الگَریتن پيؾٌْادی در ٍالغ یه رٍػ ادغام عثمِ تٌذی
وٌٌذُّاعت وِ تزهثٌای ًتایذ عثمِتٌذی پيىغلی
هاؽييّای تزدار پؾتيثاى تز رٍی تقاٍیز SAR ٍ SPOT
ػول هیوٌذ.
ًتایذ حافل اس رٍػ ادغام تقويوات پيؾٌْادی تَاًغت
هؾىالت ًاؽی اس ؽثاّتّای عيفی ٍ تافتی تيي راُّا ٍ
عمف آعفالت عاختواىّا را در ًتایذ عثمِ تٌذی تقَیز
 SPOTواّؼ دّذ .تِ تياى دیگز ،اعتفادُ اس ٍیضگیّای
عاختاری هزتثظ تا ؽىل ٍ اًذاسُ راُّای ؽْزی در لَاًيي
هٌغمی ادغام تقويوات ،هٌزز تِ تْثَد ًتایذ عثمِ تٌذی
والط ػارضِ راُ ًغثت تِ حالت اعتفادُ اس ٍیضگیّای
عيفی ٍ تافتی تِ تٌْایی گزدیذ.
ارسیاتی ًتایذ حاوی اس آى اعت وِ ادغام در عغح
تقويوات ًمؾِّای عثمِ تٌذی هاؽييّای تزدار پؾتيثاى
تقاٍیز  SAR ٍ SPOTتَاًغت ويفيت عثمِ تٌذی ػارضِ
راُّای ؽْزی را حذٍد  %26افشایؼ دّذ .ایي تذاى
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ِهؼٌاعت وِ تا ایٌىِ دلت ًتایذ عثمِ تٌذی والط ػارض
 تغيار تْتز اس ًتایذ عثمِ تٌذی آى درSPOT راُ در تقَیز
SAR  اها تِ وارگيزی ًتایذ عثمِ تٌذی، اعتSAR تقَیز
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