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شناسایی آماری الگو مبتنی بر استنتاج فازی ویژگیهای بهینه طیفی –مکانی
*1

مصطفی برهانی

1

پژوهشکده اعجاز قرآن ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران
چکیده

محاسبات نرم مبتنی بر ویژگی های طیفی و مکانی برای تحلیل تصاویر ابرطیفی معرفی می شود .در سامانه پیشنهادی پس از
پیش پردازش سه مرحله شامل ساخت نقشههای احتماالتی اولیه ،فیلترگذاری نقشههای احتماالتی و پیش پردازش بر اساس بیشینه
احتمال به طبقه بندی مبتنی بر محاسبات نرم اعمال می شود .در سامانه پیشنهادی این مقاله ،برخی از ویژگی های طیفی و مکانی
تصاویر سنجش از دور پیش پردازش شده ،به سیستم استنتاج فازی ممدانی عرضه می شود .ویژگی های بهینه برای اعمال به سیستم
استنتاج فازی توسط بکارگیری الگوریتم ژنتیک و  SVMانتخاب می شوند .کارایی روش شناسایی الگوی پیشنهادی به استفاده چندین
داده واقعی و چندین معیار ارزیابی می شود .نتایج بدست آمده کارایی نشانگر کارایی روش پیشنهادی در طبقه بندی تصاویر ابرطیفی با
استفاده از ویژگی های طیفی – مکانی و الگوریتم های هوش محاسباتی است.
کلمات کلیدی :محاسبات نرم ،تصاویر ماهواره ای ،استنتاج فازی ،ویژگی های طیفی – مکانی ،شناسایی الگو

Pattern Recognition based on Fuzzy Inference of Spectral-Spatial
Features
*Mostafa Borhani1
Shahid Beheshti University, Tehran, Iran1
Abstract
Soft computing based on spectral spatial features are introduced by this
pater to analyze hyperspectral images. In the proposed pattern recognition
algorithm, after pre-processing, three pre-processing steps are applied,
including the construction of initial probability maps, filtering of
probabilistic maps, and maximizing the probability to the soft computing
classification class. In this article, some of the spectral and spatial features
of pre-processed remote sensing images are offered to the Mamdani fuzzy
inference system. The optimal features for applying to the fuzzy inference
system are selected using the genetic algorithm and SVM. The efficiency
of the proposed pattern recognition algorithm is assessed using some real
datasets and several evaluation criteria. The empirical results efficiently
show the performance of the proposed method in classifying hyperspectral
and computational intelligence algorithms.
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کاربردهای متعددی در سنجش از دور و  GISپیدا

 - 1مقدمه

کرده است.

ارزیابی دقیق و بهنگام میزان و حوزه خسارات
وارده پس از حوادث طبیعی یکی از الزامات اولیه برای

تحلیل ویژگیهای تصاویر ابرطیفی ،توصیف،

مدیریت بحران است .یکی از راهکارهای ارزیابی آسیب

شناسایی و طبقهبندی تغییرات و آسیب های ناشی از

ناشی از حوادث و بحران ها ،استفاده از فناوریهای

حوادث و بحران ها را امکانپذیر میسازد.

2

طبقهبندهای سنتی تحت تأثیر ابعاد باالی نمونه،

است .امروزه از روشهای پیشرفته پردازش هوش

تعداد کم نمونههای آموزش قابل دسترس و حضور

مصنوعی و شناسایی الگو برای تحلیل تصاویر ابرطیفی

نویز دارای دقت پایینی هستند .در سالهای اخیر

استفاده گسترده ای می گردد .روشهای شناسایی

استفاده از ماشینهای بردار پشتیبان 4برای طبقهبندی

آماری الگو برای پردازش تصاویر ابرطیفی به طور کلی

تصاویر سنجش از دور مورد توجه قرار گرفته است.

به دو دسته مبتنی بر پایه و مبتنی بر شی تقسیم

علت این امر را میتوان نگاشت ویژگی ها به ابعاد

بندی می شوند و روشهای ترکیبی نیز در تحلیل داده

باالتر ،پیچیدگی محاسباتی قابل قبول ،کاهش

های ابرطیفی جایگاه به خصوصی دارد.

محدودیت و کران باالی تعمیم خطا و کارایی مناسب

سنجش از دور 1و سامانه اطالعات جغرافیایی (مکانی)

با تعداد نمونه آموزشی محدود دانست.

در روش مبتنی بر پیکسل از ویژگیهای صرفا
طیفی ،ویژگی های مکانی و یا استفاده همزمان از

به علت دشواری و پرهزینه بودن دستیابی به نمونه

ویژگی های طیفی و مکانی استفاده میشود .روش

های آموزشی تعداد نمونه آموزشی ،دستیابی به

های طبقه بندی مختلفی با استفاده از ویژگیهای

روشهای با کارایی بهتر مدنظر کاربردها تصاویر

طیفی-مکانی و همچنین ماشین های کرنل طیفی-

ابرطیفی علیالخصوص در حوزه های جغرافیایی

مکانی پیشنهاد شده است] . [1روشهای مبتنی بر

پیچیده و دارای تغییرات زیاد ،مورد توجه جامعه

پیکسل تحلیل تصاویر ابرطیفی ،در فعالیت های

سنجش از دور است .می توانند برای شناسایی

متعددی از آشکارسازی تغییرات آسیب های حوادث و

نابهنجاری و شناسایی تغییرات در تصویر ابرطیفی،

بحران ها ،به صورت خاص بر عوارض مکانی و شهری

بکار گرفته شده است.

مانند ساختمان ها ،راه ها ،پلها و  ...کاربرد دارند ].[2

در سالهای اخیر ،تحقیقات زیادی به موضوع
طبقهبندی طیفی  -مکانیِ تصویر ابرطیفی سنجش از
دور اختصاص یافتهاند ] .[3به منظور تعریف این
مسئلههای به زبان ریاضی ،فرض میشود که ≡ 𝑆
}𝑁  {1, … ,مجموعهای از اعداد صحیحی را نشان
میدهد که  Nتعداد پیکسلهای تصویر ابرطیفی را

معموال روشهای مبتنی بر شی ،نسبت اثر نویزها،
جابه جاییها و تغییرمختصات 3تصاویر ابرطیفی مقاوم
تر هستند .امروزه پردازش های مشترک پیکسل-شی

1

Remote Sensing
)Geographic Information System (GIS
3
Registration
2

)Support Vector Machine (SVM
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مشخص میکنند .فرض میشود }𝐾 ℒ ≡ {1, … ,
مجموعهای از برچسبهای کالس است و ≡ 𝑥
𝑛×𝑑 (𝑥1 , … , 𝑥𝑛 ) ∈ ℝتصویری را نشان میدهد
که پیکسلهای آن بردارهای عالمت  dبُعدی هستند.
همچنین تصور میشود که ∈ ) 𝑛𝑦 𝑦 ≡ (𝑦1 , … ,
𝑛  ℒتصویری از برچسبهای کالس را نشان میدهد.
هدف طبقهبندی تصویر ابرطیفی برای هر پیکسل
تصویر از 𝑆 ∈ 𝑖 این است که برچسب کالس ∈ 𝑦i

ساختار ادامه این مقاله به شرح زیر است :در فصل
دوم با روشهای تهیه نقشه طبقه بندی توسط الگوریتم
های هوش محاسباتی آشنا می شویم و روش
پیشنهادی محاسبات نرم مبتنی بر ویژگی های طیفی
– مکانی در فصل سوم ارائه می شود .جزئیات و نتایج
پیاده سازی روش پیشنهادی و سایر روشهای رقیب و
پایه در فصل چهارم ارائه شده است و پس از بحث و
بررسی ،جمع بندی در فصل پنجم خاتمه بخش مقاله

 ℒرا از بردارهای عالمت ( 𝑥i ∈ ℝdاز این پس به نام
بردارهای طیفی نامیده میشوند) استنباط کند .از
سوی دیگر ،هدف طبقهبندی طیفی  -مکانی تصویر
ابرطیفی این است که مجموعهای از پیکسلهای
تصویر  Sرا به گونهای به  𝑅i ⊂ Sبرای = 𝑖
𝐾  1, … ,که بعضاً ناحیه نامیده میشوند ،افراز کند
که پیکسلهای تصویر در هر مجموعه از  𝑅iبه گونهای
نزدیک باشند (یادآوری :افراز  ، Sمجموعهای از
مجموعههای  𝑅i ⊂ Sبرای  i = 1,…,است که در
آن  𝑈∀i R i = Sو .)𝑅i ∩ R j = ∅, i ≠ j
طبقهبندی نظارت شدۀ مجموعه دادههای با ابعاد باال
مانند تصاویر ابرطیفی با دادههای آموزشی محدود به
علت پدیدۀ نفرین ابعاد ] ،[4دشوار است .بنابراین
توسعۀ روشهای پیشرفتۀ تفسیر دادهها که قابلیت
مواجهه با مجموعه دادههای با ابعاد باال و نمونههای
آموزشی محدود را دارند ،الزم است.
روشهای طیفی – مکانی محاسبات نرم ،ترکیب
الگوریتم ژنتیکSVM ،

است.
 – 2ساختار پیشنهادی و پیش پردازش
ویژگی ها
در این فصل عالوه بر ساختار طبقه بند تصاویر
ابرطیفی با روش های پیشنهادی برای پیش پردازش
داده ها برای استفاده در الگوریتم های محاسبات نرم
آشنا می شویم .ساختار کلی و روش پیشنهاد در شکل
 1نمایش داده شده است .روند انجام کار را را می توان
به صورت زیر خالصه کرد:
 انجام پیش پردازش ها
 محاسبه ویژگیهای طیفی و مکانی برای تصویر
قبل و بعد از حادثه
 تفریق ویژگی های طیفی و مکانی تصاویر
ابرطیفی بعد و قبل از حادثه یا تغییر.

و استنتاج فازی][5

راهکاری نوین برای برای کاربردهای سنجش از دور

 استخراج تغییرات با استفاده از دادههای کمکی

تصاویر ابرطیفی هستند .در این مقاله به کاربردهای

 تعیین پارامترهای بهینه با استفاده از الگوریتم

روش های محاسباتی نرم با استفاده از ویژگی های

ژنتیک و SVM

طیفی – مکانی تصاویر ابرطیفی پرداخته می شود.

 ارزیابی ترکیب پارامترهای بهینه با استفاده از
سیستم استنتاج فازی ممدانی ][6
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م

ت

داده های کی
)ساخته دیتا ی (

یر ا ر ی ی پ
از اد ه

 -2-2یلترگذاری قشههای ا ت االتی

ت یر ا ر ی ی
پیش از اد ه

اگر اطالعات مکانی در نظر گرفته نشود ،نقشههای
ت

پیش پردازش
و ه د ت اویر(
)

یر مت او

احتماالتی نویزدار بوده و همتراز با مرزهای شی واقعی
نخواهد بود .برای حل این مشکل ،نقشههای احتماالتی
توسط فیلترگذاری حفظ لبه ،بهینهسازی میشوند.

استخرا ویژگی ی ی
و مکا ی

م زش و زمایش

ت

باألخص ،احتماالت بهینهشده به صورت میانگینی وزن
دار از احتماالت همسایگیاش ،مدلسازی میشوند.

یر ت او ویژگی های
ی ی و مکا ی

𝑛 𝑝𝑖،́ 𝑛 = ∑ 𝑊𝑖، 𝑗 (𝐼)𝑝𝑗،

()1
ا تخا ویژگی هینه ) (GAو قه
ندی ا)(SVM

𝑗

وزن فیلترگذاری  ،Wبه صورتی که فیلتر ،لبههای
یک تصویر مرجع مشخص  Iرا حفظ نماید انتخاب

ساما ه استنتا

میشود.

ازی )(FIS

 -2-3پیش پردازش ر اساس یشینه ا ت ال
قشه هایی

زمانی که نقشههای احتماالتی فیلتر میشوند،
برچسب پیکسل  ،iمیتواند به سادگی در حالت

(شکل :)1-طبقه بند طیفی – مکانی مبتنی بر محاسبات نرم

بیشینه احتمال به صورت زیر انتخاب بشود:

پیش پردازش الزم برای اعمال روش های هوش
محاسباتی را می توان در سه گام پیشنهاد داد:
 -2-1ساخ

𝑛 ́𝑎𝑟𝑔 max 𝑝𝑖،
𝑛

() 7

=

́𝑖𝑐

این گام در تغییر احتمال نقشههای ́𝑛𝑝 به نتیجه

قشههای ا ت االتی اولیه

́

طبقهبندی نهایی یعنی 𝑐 کمک مینماید.

نقشه طبقهبندی اولیه  cرا میتوان از طریق

 –3ا تخا ویژگی های هینه ت سط الگ ریتم

طبقهبندی پیکسلی به دست آورد .در این مقاله ،نقشه

ژ تیک و  SVMو

طبقهبندی پیکسلی ،با کمک نقشههای احتماالتی

قه ندی ا سیستم استنتا

ازی م دا ی

نمایش داده میشود یعنی 𝑃 = (𝑝1 ، … ، 𝑝𝑛 ) ،که
در آن ،𝑝i، n ∈ [0، 1] ،احتمال اولیه تعلق پیکسل i

نتیجه حاصل شده از بررسی مطالعات مشابه حاکی
از آن است که طبقه بندی تصاویر ابرطیفی و سنجش

به کالس  nام است.

از دور توسط هوش مصنوعی و شناسایی آماری الگو
از مشاهده و بررسی چشمی تصاویر دقت و سرعت
عمل باالتری دارد.
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در روش پیشنهادی برای انتخاب ویژگی های بهینه

)]𝑗 (𝑗 − 𝜇)2 𝑃[𝑖,
]𝑗𝑀 𝑃[𝑖,
𝑀∑
𝑗∑ 𝑖

()3

از الگوریتم ژنتیک و طبقه بند  SVMاستفاده شده
است .در روش پیشنهادی ،مجموعه بهینه ای از
پارامتر مکانی با استفاده از الگوریتم ژنتیک انتخاب
شدند و نهایتا دقت طبقه بندی با استفاده از SVM

|𝑗1+|𝑖−

()4
()5
()6

𝑀
2
𝑀∑
]𝑗 𝑖 ∑𝑗 (𝑖 − 𝑗) 𝑃[𝑖,
𝑀
𝑀∑
]𝑗 𝑖 ∑𝑗 |𝑖 − 𝑗|𝑃[𝑖,
𝑀 𝑀
∑𝑖 ∑𝑗 𝑃[𝑖, 𝑗]2

()7
()8

𝑀
𝑀∑ −
]𝑗 𝑖 ∑𝑗 𝑃[𝑖, 𝑗] log 𝑃[𝑖,
𝑦𝜇 𝑥𝜇(𝑖𝑗)𝑃[𝑖,𝑗]−
𝑦𝜎 𝑥𝜎

𝑀
𝑀∑
𝑗∑ 𝑖

Homogeneity:
Contrast:
Dissimilarity:
Second
moment:
Entropy:
Correlation:

بررسی شده است SVM .به عنوان یک روش طبقه

سیستم استنتاج فازی فرایند نگاشت برخی از

بندی نظارت شده قدرتمند شناخته شده است که در

متغیرهای ورودی به یک متغیر خروجی با استفاده از

آن میتوان نتایج دقیقی را با استفاده از تعداد

منطق فازی است که دارای سه مرحله اصلی فازی

محدودی از دادههای آموزشی بدست آورد .روند

سازی ،نتیجه گیری و غیرفازی سازی است .فازی

استفاده از الگوریتم ژنتیک و  SVMجهت انتخاب

سازی شامل فازی کردن متغیرهای ورودی و اختصاص

پارامترهای بهینه در شکل  2نمایش داده شده است.

درجه عضویت به هر یک از پارامترهاست .قواعد فازی
با ترکیب درجه عضویت ورودیها به نسبت درجه

ویژگی ها

تخریب ساختمانها ارزیابی میشود .سپس خروجی
غیر فازی بر مبنای میزان تغییرات ناشی از حادثه
حاصل میشود.

GA

برای ایجاد یک نقشه تغییرات ،ویژگی های بهینه
طیفی – مکانی به سیستم استنتاج فازی ممدانی می
SVM

شود .توابع عضویت استفاده شده برای فرایند غیر فازی
سازی و فازی سازی در شکل  3و  4به ترتیب نمایش
داده شده است.

قه ندی

ویژگی های هینه

(شکل :)2-روند انتخاب ویژگی های بهینه

برخی از ویژگی های مکانی پر استفاده در تحلیل

(شکل :)3-توابع غیر فازی سازی

های مکانی داده های سنجش از دور به صورت زیر
است:
()1
()2

1

Mean:

𝑀∑ 𝑀∑
𝑖(( 𝑗
𝑖 2

Variance:

𝑀
𝑀∑
)]𝑗 𝑖 ∑𝑗 (𝑖𝑃[𝑖, 𝑗] + 𝑗𝑃[𝑖,
2

− 𝜇) 𝑃[𝑖, 𝑗] +

2
1
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زمینی و نقشه  1:2000منطقه تکمیل شدند ].[11
شایان ذکر است که هر دو فرایند تهیه نقشه کمکی به
صورت چشمی انجام شده است.
در شناسایی مناطق آسیب دیده پس از زلزله
پارامترهای بافتی به دلیل آنکه قادرند وابستگی مکانی
پیکسلها را در تصاویر شناسایی کند از اهمیت باالیی
برخوردارند .در تحلیلهای بافتی اغلب از ماتریسهای
 GLCMاستفاده میشود .برای محاسبه مقادیر بافتی
از یک پنجره  5*5در جهتهای  90 ،45 ،0و 135
درجه روی تصویر استفاده شده است .سپس تصویر
اختالف مقادیر بافتی با تفریق مقادیر هر بافت از
تصویر قبل و بعد از زلزله حاصل گردید.
از
(شکل :)4-توابع فازی سازی

فرآیند  SVMبرای شناسایی

میزان

تغییر/تخریب پیکسلهای سقف ساختمانها در سه
کالس تخریب کم ،متوسط و شدید استفاده شده

 - 3پیاده سازی

است .در این مقاله از تابع کرنل  RBF1استفاده شده

دادههای مورد استفاده در این مقاله تصاویر ماهواره

است .تعیین میزان تخریب ساختمانها در سه کالس

ای قبل و بعد از زلزله بم با قدرت تفکیک بسیار باال از

ذکر شده با ارزیابی میزان تاثیر ویژگی های بافتی بر

ماهواره  QuickBirdمربوط به  30سپتامبر  2003و

روی ساختمانها تعیین میشود .تعیین درجه عضویت

ژانویه  [7] 2004به همراه نقشه ساختمانهای منطقه

این پارامترهای بافتی با استفاده از سیستم استنتاج

استفاده شده است] . [8با در نظر گرفتن بیابانی بودن

فازی انجام میشود.

منطقه و نیز روزهای تصویر برداری شده تغییرات قابل

نتیجه مرحله طبقه بندی نمایش الگوی تغییر هر

توجهی در پوشش گیاهی مشاهده نشد] .[9برای

ساختمان در سه کالس مجزای کم ،متوسط و شدید

ارزیابی تغییرات طبقه بندی شده از نقشه کمکی

است .توابع عضویت برای متغیرهای ورودی و خروجی

حاوی اطالعات وضعیت تخریب منطقه استفاده شده

برای  25ساختمان از مجموع  820ساختمان که

است].[10

وضعیت تخریبشان در دادههای کمکی تعیین شده

ابتدا ،ساختمانها با استفاده از دادههای کمکی از
تصاویر ماهواره ای استخراج شدند .نقشه داده های
کمکی قبال از طریق تفسیر چشمی تصاویر ماهواره ای
مربوط به زلزله بم استخراج و با استفاده از دادههای

است بطور نمونه اجرا گردید .این دسته بندی میزان

Radial Basis Function
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تخریب بر اساس مقیاس  [12] EMS-98و مطابق

تفکیک هستند .به همین دلیل این دو کالس نیز با

با جدول  1به شرح ذیل است.

هم ترکیب شده اند .این نوع طبقه بندی به سه کالس
بدون تخریب یا کم ،متوسط و شدید بطور گسترده در

(جدول :)1-طبقه بندی میزان تخریب ][12
الگوی تخریب

مطالعات مدیریت بحران مورد استفاده قرار گرفته

سطح تخریب

است.

 D1یا درجه  :1جزیی و ناچیز (بددون
آسیب ساختاری ،آسدیب جزیدی غیدر
ساختاری)

پارامترهای الگوریتم ژنتیک با اندازه جمعیت ،50
نرخ تقاطع  80درصد و نرخ تحول  5درصد تنظیم

 D2یددا درجدده  :2متوسددط (خسددارت
ساختاری جزیی ،آسیب غیر ساختاری
متوسط)

شده است .در پیاده سازی  SVMمجموع دادههای
آموزشی  500و تعداد کل پیکسل در هر کالس 1500

 D3یا درجه  :3قابل توجه بده سدمت
سدنگین (آسددیب سدداختاری متوسددط،
خسارت غیر ساختاری سنگین)

در نظر گرفته شده است .هر پیکسل بخش کوچکی از
ساختمانها را نمایش میدهد که با درجه تخریب

 D4یا درجه  :4خیلی سنگین (آسیب
سدداختاری سددنگین ،خسددارت غیددر
ساختاری خیلی سنگین)

مشخص شده است .این پیکسلها از تصویر حاصل از
تفریق دو داده قبل و بعد بدست میآیند .با استفاده از

 D5یددا درجدده  :5مخددرب (آسددیت
ساختاری خیلدی سدنگین ،در نهایدت
نزدیک به فروپاشی)

 SVMو سه ویژگی بهینه منتخب ،تصویر به سه
کالس تخریب کم ،متوسط و شدید تقسیم شده است.
شکل  5وضعیت هر ساختمان در سه کالس فوق
بصورت مجزا را نمایش میدهد.

در تهیه نقشه تخریب با استفاده از تفسیر بصری
تصاویر ابرطیفی کالس  D1و  D2به دلیل غیر ممکن
بودن تشخیص وضعیت آنها از یکدیگر ،ترکیب شده
اند .برای کالس  D2برخی تغییرات را میتوان بصورت
چشمی مشاهده کرد اما قابل آشکارسازی در این
سیستم نیست زیرا در تصویر ماهواره ای این تغییرات
از سقف ساختمان بررسی میشود .آثار تخریب اطراف
ساختمانها آشکار کننده وضعیت تخریب در کالس
 D3است .اما در استخراج ساختمان ها ،پیکسلهای
اطراف ساختمان حذف شده اند .همچنین ما فرض را

(شکل :)5-وضعیت ساختمان ها در سه کالس تخریب

بر شناسایی درجه تخریب بر اساس میزان تخریب
مشاهده شده از سقف ساختمانها گذ اشته ایم .درجه
 D4و  D5به علت شدت باالتر تخریب غیر قابل
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پیکسلها در ماتریس درهم ریختگی محاسبه شده

جدول  2درصد تخریب تعدادی ساختمان نمونه را

است .ضریب کاپا ( )Kappaاز تقسیم تعداد نمونه

در سه کالس طبقه بندی شده بیان میکند.

هایی که بطور صحیح در هر کالس تقسیم بندی شده

(جدول :)2-درصد تخریب ساختمان های نمونه

است با در نظر گرفتن خطای هر کالس و نیز مجموع

تغییددددددرات تغییدددددددرات تغییددددددرات نمونددددده اثدددددر
ساختان
پایین
متوسط
شدید
%0

%0

%100

%0

%18

%82

%4

%5

%91

%14

%22

%64

%45

%34

%21

نمونه ها محاسبه میشود .دقت فرایند ( 2)PAنیز با
تقسیم تعداد پیکسلهای دسته بندی شده در هر
کالس نسب به کل پیکسلهای آن کالس محاسبه می
شود .دقت کاربر ( 3)UAاحتمالی که یک پیکسل
روی تصویر آن کالس را روی زمین نشان میدهد به
نسبت تعداد پیکسل هایی که بطور صحیح ارزیابی
شده اند در هر کالس به نسبت کل پیکسل هایی که
صحیح دسته بندی شده اند سنجیده میشود ].[13

خروجی این سیستم فازی باید پس از نتیجه

با در نظر گرفتن دقت شناسایی درجه تخریب

گیری ،غیر فازی شده و به نتیجه واقعی تبدیل شود.

مقادیر کالسهای  D1D2و  D3به نسبت D4D5

دقت کلی این روند با تقسیم پیکسل هایی که بطور

این نتیجه حاصل میشود که این مدل برای شناسایی

صحیح دسته بندی شده اند با مجموع پیکسلها در

درجه تخریب های پائین از دقت کمتری برخوردار

ماتریس ابهام محاسبه شده است که در جدول  3آمده

است که با توجه به محتمل بودن آشکارسازی

است.

تخریبهای بیشتر این نتیجه منطقی است.
(جدول :)3-ماتریس درهم ریختگی

ماتریس درهم روش پیشنهادی
D1
ریختگی
D4D5
D3
D2

داده
مرجع

D1
D2

954

508

D3

893

650 2135

D4
D5

32

539

73

5510

مجموع 6423 3214 1657
UA

0.58

0.66

0.86

برای نمایش درجه تخریب بصورت باینری (تخریب
و عدم تخریب درجات تخریب  2، 1و  3با هم ترکیب

مجموع

PA

1535

0.62

3678

0.58

6081

0.91

شده و تحت کالس تخریب نشده تعریف گردید و
درجه تخریب  4و  5نیز به عنوان کالس تخریب شده
تعریف شد .بر این اساس مجددا دقت مدل ارزیابی و
دقت فرایند برای کالس تخریب نشده  86درصد و

OA =0.76

برای تخریب شده  91درصد بدست آمد و دقت کاربر

Kappa = 0.59

به ترتیب  89و  88درصد حاصل شد .دقت کلی مدل
نیز بر این اساس  89درصد بدست آمد که بطور قابل

دقت کلی ( 1)OAبا تقسیم پیکسل هایی که بطور

قبولی دقت باالیی را نمایش میدهد.

صحیح طبقه بندی شده اند به نسبت تعداد کل
Overall Accuracy

Process Accuracy
User Accuracy

1
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