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ABSTRACT
Agriculture has been recognized as the main motive for economic growth and development in different
countries of the world. In the meantime, mapping croplands through the classification of remote sensing images
is one of the effective solutions in decision making and providing food security to the community. In this
research, croplands are classified into different classes of agricultural products (including wheat, barley, corn,
alfalfa, potatoes, and Sugar beets) using multi-temporal optical (Sentinel-2) and synthetic aperture radar
(Sentinel-1) satellite images. All the steps related to the preparation of satellite images, have been conducted in
the Google Earth Engine online processing platform. A novel three-dimensional deep convolutional neural
network is used as the classifier. The designed network, in addition to three-dimensional kernels with the ability
to extract spatial and temporal information of each pixel simultaneously, uses some escape connections of the
previous layers. These connections, contrary to the feed-forward convolutional networks, feed the output of the
previous layers to the new layers. After dividing the ground truth data into two categories of training and
evaluation and assessing the performance of the network with 50 different training and evaluation data, the
network’s overall accuracy was calculated 91.6% on average. According to the final results, the designed escape
connections increased the overall accuracy of classification by 2%. The proposed network was also compared
with temporal and spatial-temporal Random Forests and Support Vector Machines which showed a better
performance with a difference of at least 2.4%.
Keywords: Remote Sensing, Convolutional Neural Network, Deep Learning, Cropland Classification, Sentinel
Satellite Images.
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طبقهبندی کاربری اراضی کشاورزی با استفاده از تصاوير ماهوارهای سنتينل و شبکه عصبی پيچشی سهبعدی
عميق (مطالعه موردی :شهرکرد)
1

عليرضا طاهری دهکردی ،*1محمدجواد ولدانزوج

. 1گروه سنجش از دور و فتوگرامتری ،دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی ،تهران ،ایران.
(تاریخ دریافت -1400/2/11 :تاریخ بازنگری -1400/3/25 :تاریخ تصویب)1400/3/29 :

چکيده
کشاورزی به عنوان عامل محرک رشد و توسعه اقتصادی در کشورهای مختلف دنیا شناخته شده است .در این بین تولید
نقشههای سطح زیرکشت بهواسطه طبقهبندی کاربری اراضی کشاورزی با استفاده از تصاویر سنجش از دوری ،یکی از
راهکارهای موثر در تصمیمگیریهای کالن این حوزه و تامین امینت غذایی جامعه بهشمار میرود .در این پژوهش اراضی
کشاورزی با استفاده از تصاویر چندزمانه نوری (سنتینل )2-و رادار با روزنه مجازی (سنتینل )1-به کاربری مختلف
محصوالت کشاورزی پاییزه و بهاره (شامل گندم ،جو ،ذرت ،یونجه ،سیبزمینی و چغندقند) طبقهبندی شد .کلیه مراحل
مربوط به آمادهسازی تصاویر ماهوارهای ،در سامانه برخط گوگل ارث انجین انجام پذیرفته است .جهت طبقهبندی نیز ،از
شبکه عصبی پیچشی عمیق سهبعدی با ساختاری نوین استفاده گردید .شبکه طراحی شده ،عالوه بر استفاده از کرنلهای
سه بعدی با امکان استخراج همزمان اطالعات همسایگی و زمانی هر پیکسل ،از اتصاالت فرار الیههای قبلی بهره برده است.
این اتصاالت فرار ،برخالف شبکههای پیچشی معمولی پیشخور ،سبب استفاده از خروجی الیههای پیچشی قبلی در الیههای
جدید میشوند .شبکه طراحی شده بهکمک داده های واقعیت زمینی بدست آمده از بازدیدهای میدانی وسیع از منطقه
مطالعاتی واقع در شهر شهرکرد بهصورت انتها-به-انتها مورد آموزش و ارزیابی قرار گرفته است .پس از تقسیمبندی دادههای
واقعیت زمینی به دو دسته آموزشی و ارزیابی ،ارزیابی شبکه طی  50بار اجرا دادههای آموزشی و ارزیابی متنوع ،بهطور
میانگین  %91/6محاسبه شده است .اتصاالت فرار طراحی شده ،سبب افزایش دقت طبقهبندی هر کاربری شده و دقت نهایی
طبقهبندی را  %2افزایش دادند .روش ارائه شده با دو نوع زمانی و زمانی-مکانی روشهای جنگل تصادفی و ماشین بردار
پشتیبان نیز مورد مقایسه قرار گرفت که با اختالف حداقل  2.4درصدی ،عملکرد بهتری از خود نشان داد.
واژههای کليدی :سنجش از دور ،شبکه عصبی کانولوشن ،یادگیری عمیق ،کاربری اراضی کشاورزی ،تصاویر ماهوارهای
سنتینل.

مقدمه
کشاورزی بهعنوان قدیمیترین فعالیت تولیدی و کلید توسعه
تمدن بشری ،مهمترین موتور رشد و توسعه اقتصادی در تمامی
کشورهای جهان شناخته شده است .در این بین ،نقشههای سطح
زیرکشت محصوالت مختلف کشاورزی ،نقش ویژهای در برنامه-
ریزیهای کالن مدیریتی ایفا مینمایند .بهنحویکه با در دست
بودن این نقشهها ،تامین امنیت غذایی جامعه ،امکان تصمیمگیری
درباره صادرات یا واردات و همچنین تعیین نرخ بازار محصوالت
مرتبط تسهیل میگردد ) .(Xiao et al., 2018امروزه استفاده از
فناوری سنجش از دور ،بهسبب در اختیار گذاشتن تصاویر
ماهوارهای با سطح پوشش وسیع و همچنین دقتهای مکانی و
* نویسنده مسئول:

زمانی متنوع ،بهعنوان راهکاری مؤثر در کاربردهای مختلف حوزه
کشاورزی از جمله تولید نقشههای بهروز کاربریهای اراضی
کشاورزی ،نقشههای سطح زیرکشت و پایش سالمت محصوالت
کشاورزی پیشنهاد میشود ( Karthikeyan et al., 2020; Jin et
)al., 2018
تصاویر ماهوراهای نوری ،بهعنوان رایجترین تصاویر سنجش
از دوری ،در مطالعات مختلفی در حوزه کشاورزی نظیر (Van
) Tricht et al., 2018مورد استفاده قرار گرفتهاند .بخصوص آنکه
طی چند دهه اخیر ،ماموریتهای فضایی برجستهای نظیر
مادیس ،1لندست 2و سنتینل ،32-به اخذ تصاویر نوری رایگان از
کره زمین پرداختهاند .با پیشرفت فناوری ،استفاده از تصاویر
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ماهوارهای رادار با روزنه مجازی ،)SAR( 1بهدلیل ویژگیهای
منحصربهفرد ازجمله توانایی اخذ تصویر در هر شرایط آب و هوایی
بخصوص پوشش ابر ،بیش از گذشته مرسوم شده است (Joshi et
) .al., 2016تا جایی که ماهواره سنتینل 21-نیز با هدف پایش
زمین از طریق اخذ تصاویر راداری رایگان در دسترس عموم ،به
فضا پرتاب شده است.
تصاویر ماهوارهای در کاربردهای مختلف سنجش از دوری
بویژه حوزه کشاورزی ،عمدتاً بهصورت چندزمانه و سری زمانی
استفاده شده و منجر به بهبود نتایج نهایی شده است (Xiao et
) .al., 2018ژو و همکاران در ) (Xu et al., 2019تولید نقشه
کاربری اراضی کشاورزی دو منطقه مطالعاتی واقع در چین را با
استفاده از سری زمانی تصاویر سنتینل 1-و روشهای مشابهت
طیفی انجام دادند .ژای و همکاران نیز در ) ،(Zhai et al., 2020با
توسعه یک روش انتخاب ویژگی ،بهطبقهبندی محصوالت
کشاورزی با استفاده از سری زمانی تصاویر نوری لندست8-
پرداختند .همچنین پایش و تشخیص اراضی تحت کشت محصول
برنج با استفاده از سری زمانی تصاویر سنتینل 1-در (Mandal et
) al., 2018; Singha et al., 2020; Chang et al., 2021انجام
پذیرفته است .چاخار و همکاران نیز در سال  ،2020به بررسی
روشهای مختلف یادگیری ماشین در طبقهبندی اراضی
کشاورزی با استفاده همزمان از تصاویر نوری سنتینل 2-و
لندست 8-بهصورت چندزمانه ،پرداختند (Chakhar et al.,
).2020
استفاده همزمان از تصاویر چندمنبعی نوری و راداری نیز
طی سالهای اخیر در مطالعات مختلف انجام شده و نتایج بهتری
نسبت به استفاده از تصاویر تکمنبع بدست داده است .چراکه در
هر نوع تصویر ،ویژگیهای خاصی از عوارض مختلف نمایان می-
شود و ترکیب آنها ،میتواند افزایش دقت نهایی را بهدنبال داشته
باشد .وان و همکاران در سال  2018نقشه کاربری اراضی
کشاورزی بلژیک را بهواسطه استفاده از روش جنگل تصادفی
سلسله مراتبی 3تهیه نمودند ) .(Van Tricht et al., 2018در
تحقیق مذکور ،استفاده همزمان از تصاویر چندمنبعی نوری
(سنتینل )2-و ( SARسنتینل )1-افزایش دقت طبقهبندی را به-
همراه داشت .بهنحویکه دقت کلی طبقهبندی در حالت استفاده
از تصاویر سنتینل 76 ،1-درصد و در حالت استفاده از تصاویر

سنتینل 78 ،2-درصد تخمین زده شد .استفاده همزمان از تصاویر
سنتینل 1-و  2دقت کلی طبقهبندی را به  82درصد رسانید.
همچنین با بهرهگیری از تصاویر سنتینل 1-و سنتینل،2-
برینخوف و همکاران نقشه پوشش زمینی یک منطقه مطالعاتی در
استرالیا را با  9کالس زراعی تولید نمودند (Brinkhoff et al.,
) .2020در این تحقیق نیز ،دقت نهایی طبقهبندی در حالت
بکارگیری تصاویر راداری سنتینل 1-در کنار تصاویر نوری
سنتینل ،2-به  84.2درصد رسیده که افزایش  1.2درصدی نسبت
به استفاده از تصاویر تک منبعی سنتینل 2-را نشان میدهد .در
تحقیق انجام شده توسط چاخار و همکاران در سال  2021نیز،
استفاده از شاخص تفاضل گیاهی نرمالشده )NDVI( 4مستخرج
از تصاویر سنتینل 2-در کنار دو قطبش عمودی-عمودی)VV( 5
و عمودی-افقی )VH( 6تصاویر سنتینل 1-برای یک منطقه
مطالعاتی در جنوب شرقی اسپانیا ،منجر به افزایش دقت طبقه-
بندی از  87به  93گردید ).(Chakhar et al., 2021
در عمده مطالعات بررسی شده ،از روشهای کالسیک نظیر
جنگلهای تصادفی ،)RF(7ماشینبردارپشتیبان ،)SVM(8شبکه-
های عصبی چندالیه ،)MLP(9نزدیکترین همسایگی،)NN(10
بیشترین شباهت )ML(11و شاخصهای مشابهتسنجی)SI(12
جهت طبقهبندی استفاده است .پیشرفتهای اخیر در حوزه
فناوری بهخصوص در پردازندههای گرافیکی ،)GPU( 13سبب رواج
استفاده از شبکههای عصبی عمیق ،)DNN(14بهعنوان جدیدترین
روشهای طبقهبندی ،در کاربردهای گوناگون شده است .تا جایی
که این شبکهها ،در مطالعات مختلف سنجش از دوری و دادهکاوی
نظیر ) (Mazzia et al., 2020; Boulze et al., 2020نیز بهطور
گستردهای مورد استفاده قرار گرفتهاند .ما و همکاران در سال
 ،2019کاربردهای مختلف شبکههای عصبی عمیق را در
تحقیقات مختلف سنجش از دوری بررسی نمودند (Ma et al.,
) .2019در بین معماریهای مختلف ،شبکههای عصبی پیچشی15
و نسخههای متفاوت آنها از مشهورترین شبکههای عصبی در
کاربردهای مرتبط با تصویر میباشند .کامیالریس و همکاران در
( )Kamilaris et al., 2018و کاتنبورن و همکاران در
( ،(Kattenborn et al., 2021به بررسی کاربردهای اصلی شبکه-
های عصبی پیچشی عمیق در حوزههای مربوط به کشاورزی و
پوششهای گیاهی از جمله طبقهبندی کاربری اراضی کشاورزی

1 Synthetic Aperture Radar
2 Sentinel-1
3 Hierarchical Random Forest
4 Normalized Difference Vegetation Index
5 Vertical-Vertical
6 Vertical-Horizontal
7 Random Forests
8 Support Vector Machine

9 Multi-Layer Perceptron
10 Nearest Neighbors
11 Maximum Likelihood
12 Similarity Indices
13 Graphical Processing Unit
14 Deep Neural Networks
15 Convolutional Neural Network
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و شناسایی بیماری گیاهان و محصوالت مختلف پرداختند.
علیرغم مطالعات وسیع انجام شده در حوزه تولید نقشه
کاربری اراضی کشاورزی ،این امر بهدلیل تنوع درون کالسی و بین
کالسی باالی محصوالت کشاورزی ،همچنان پیچیده و چالش
برانگیر میباشد .بکارگیری روشهای طبقهبندی مبتنی بر شبکه-
های عصبی عمیق ،بهسبب توانایی حل مسائل پیچیده ،میتواند
بهعنوان راهکاری مناسب در این حوزه مطرح گردد .در بین انواع
مختلف شبکههای عصبی عمیق ،شبکههای پیچشی از جمله
معروفترین شبکههای عمیق در کاربردهای مختلف مربوط به
تصویر نظیر طبقهبندی بوده که عملکرد مناسب آنها در مطالعات
مختلفی به اثبات رسیده است .در این مطالعه ،طبقهبندی کاربری
اراضی کشاورزی تحت کشت محصوالت مختلف پاییزه و بهاره
مختلف بهواسطه استفاده از تصاویر سنجش از دوری چندمنبعی
سنتینل (نوری و راداری) بهصورت چندزمانه و بکارگیری یک
شبکه عصبی پیچشی عمیق نوین انجام پذیرفته است .در شبکه
طراحی شده از فیلترهای سهبعدی استفاده میشود .بهکارگیری
فیلترهای سهبعدی جهت استخراج توامان ویژگیهای زمانی و
مکانی هر پیکسل تصویری میتواند افزایش دقت نهایی طبقهبندی
را بهدنبال داشته باشد .بهعالوه ،شبکههای پیچشی ،از جمله
شبکههای پیشخور عادی بوده که هر الیه جدید ،بهطور مستقیم
تنها از الیه قبلی تغذیه میگردد .طراحی اتصاالت فرار مختلف
جهت متصل نمودن الیههای قبلی به الیه جدید ،بهسبب امکان
بکارگیری دانش تجمعی الیههای قبلی در الیه جدید نیز میتواند
افزایش دقت نهایی را بهدنبال داشته باشد .اتصاالت فرار همچنین
با انتقال سریعتر خطای شبکه به الیههای ابتدایی در حین فرآیند
پسانتشار خطا ،میتوانند از پدیده محوشدگی گرادیان نیز
جلوگیری نمایند.
بهطور کلی اهداف اصلی این پژوهش را میتوان در موارد

زیر خالصه نمود -1 :استفاده از تصاویر سنجش از دوری چند-
منبعی سنتینل( 1-نوری) و سنتینل )SAR( 2-بهصورت چند-
زمانه جهت تولید نقشه کاربری اراضی کشاورزی -2 ،بکارگیری
یک معماری نوین از شبکههای عصبی پیچشی مکانی-زمانی (سه-
بعدی) عمیق با ساختار انتها-به-انتها 1و دارا بودن اتصاالت فرار از
الیههای قبلی جهت تغذیه الیههای جدید و  -3ارزیابی عملکرد
روش ارائه شده در یک منطقه مطالعاتی واقع در شهرستان
شهرکرد با استفاده از دادههای مرجع میدانی.

مواد و روشها
منطقه مطالعاتی و دادههای واقعيت زمينی

منطقه مطالعاتی این پژوهش ،در شهرستان شهرکرد ،مرکز استان
چهارمحال و بختیاری واقع شده که موقعیت آن در شکل ()1
نمایش داده شده است .منطقه مطالعاتی محدوده تقریبی 50.75
درجه تا  51درجه شمالی و  32.2تا  32.4درجه شرقی را در بر
میگیرد که مساحتی بیش از  33000هکتار را پوشش میدهد.
این منطقه در بخش شرقی سلسله جبال زاگرس قرار گرفته و با
ارتفاع متوسط حدود  1800متر از سطح دریا قرار دارد .این
محدوده دارای آب و هوای با تابستانهای خنک و زمستانهای
سرد است .همچنین درصد قابل توجهی از کل محصوالت
کشاورزی استان ،در این شهرستان استحصال میگردد .محصوالت
اصلی کشاورزی این ناحیه ،گندم و جو بهصورت کشت پاییزه و
همچنین ذرت ،سیبزمینی و چغندرقند بهصورت کشت بهاره
میباشند .شروع کاشت محصوالت پاییزه عمدتاً از آذر ماه هر سال
آغاز شده و برداشت محصوالت بهاره تقریبا تا پایان آبانماه سال
بعد ادامه مییابد .لذا بهطورکلی میتوان گفت ،یک سال زراعی
کامل در این منطقه ،بازه زمانی آذرماه لغایت پایان آبانماه سال
بعد را پوشش میدهد.

شکل  -1موقعيت جغرافيايی منطقه مطالعاتی و توزيع مکانی دادههای واقعيت زمينی در کالسهای مختلف
1 End-to-End

(علمی – پژوهشی)
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دادههای واقعیت زمینی این مطالعه طی بازدیدهای میدانی
وسیع صورتگرفته از اراضی کشاورزی موجود در منطقه مطالعاتی
با ابعاد مختلف در فصل زراعی سال  98-99بدست آمده است.
بازدیدهای میدانی در مقاطع زمانی مختلف و همزمان با اوج
سبزینگی محصوالت پاییزه و بهاره صورت پذیرفت .توزیع مکانی
کاربریهای مختلف دادههای واقعیت زمینی و تصاویر میدانی از
کالسهای مختلف بههمراه موقعیت مکانی آنها نیز قابل مشاهده
است (شکل  .)1دادههای واقعیت زمینی در  8کاربری مختلف
جمعآوری گردیده که تعداد نمونههای تصویری مرجع هر کاربری
گزارش شده است (جدول  .)1دادههای جمعآوری شده ،کاربری-
های زراعی گندم ،جو ،ذرت ،چغندقند ،سیبزمینی و یونجه را
شامل میشوند .همچنین برخی اراضی کشاورزی موجود در
منطقه مطالعاتی ،از سیستم زراعت دو کشت متوالی پاییزه و بهاره
تبعیت مینمایند که در کاربری مجزا در نظر گرفته میشوند .به-
دلیل حضور سایر کاربریهای پوشش زمینی نظیر آب ،اراضی بایر،

عوارض شهری ،مراتع ،فضای سبز درونشهری و باغات در محدوده
مورد نظر ،نمونههایی متعلق به پوششهای مذکور ،در یک کاربری
مجزا (سایر کاربریها) ،جهت تفکیک سایر پوششهای زمینی از
کاربریهای زراعی در نظر گرفته شده است.
جدول  -1تعداد نمونههای تصويری مرجع دادههای واقعيت زمينی در
کاربریهای مختلف
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ارائه شده در این پژوهش ترسیم شده
است (شکل  .)2همانطور که مشخص است ،روش ارائه شده  4گام
کلی را شامل میشود-1 :آمادهسازی مجموعه ویژگیهای ورودی،
-2تقسیمبندی دادههای واقعیت زمینی-3 ،طراحی معماری و
آموزش شبکه عمیق و -4ارزیابی دقت و مقایسه با سایر روشها.
در ادامه به تفصیل هر یک از گامهای مذکور شرح داده میشود.

شکل  -2روندنمای روش پيشنهادی

آمادهسازی مجموعه ويژگیهای ورودی

همانطور که اشاره شد ،در این مطالعه بهطور همزمان از تصاویر
نوری سنتینل 2-و تصاویر  SARسنتینل 1-جهت طبقهبندی
اراضی کشاورزی استفاده شده است .کلیه مراحل مربوط به پیش-
پردازش تصاویر و آمادهسازی مجموعه ویژگیهای ورودی ،در
سامانه برخط گوگل ارث انجین بدون نیاز به اخذ تصاویر انجام
پذیرفته است ) .(Gorelick et al., 2017همچنین ،بازه زمانی در
نظر گرفته شده ،جهت فراخوانی هر دو نوع تصاویر ،مصادف با

سال زراعی ( 98-99آذر ماه سال  98لغایت آذرماه سال )99
میباشد.
تصاویر سنتینل ،2-در  12باند طیفی در سطح  L2Aبا
اعمال تصحیحات اتمسفری ،در دسترس عموم قرار گرفته است.
پوشش ابر بهخصوص با توجه به وضعیت آب و هوایی منطقه
مطالعاتی ،بهعنوان یک چالش همیشگی در بهکارگیری تصاویر
نوری مطرح شده است .جهت تولید موزائیکهای تصویری بدون
ابر از منطقه مطالعاتی 2 ،گام متوالی انجام شده است -1 :حذف

 1946تحقيقات آب و خاک ايران ،دوره  ،52شماره  ،7مهر ( 1400علمی – پژوهشی)

پیکسلهای نامعتبر و ابری تصاویر موجود در بازه زمانی سال
زراعی  99با استفاده از نقشه الیه کیفیت موجود در کنار هر تصویر
و  -2بکارگیری تکنیک تجمیع زمانی با استفاده از فیلتر میانه در
مقاطع زمانی ماهیانه ) .(Carrasco et al., 2019بهنحویکه ،میانه
مقادیر هر پیکسل تصویری در تصاویر هر ماه ،موزائیک تصویری
خالی از ابر را تولید مینماید .الزم به ذکر است ،طبق بررسیهای
بعمل آمده ،کوتاهترین بازه زمانی ممکن جهت ساخت موزائیک-
های تصویری در مقاطع زمانی با طول یکسان ،هر ماه میباشد .با
انجام این عملیات ،در مجموع  12تصویر نوری بدون ابر تولید
گردید .فقط از شاخص ( NDVIحاصل از باند مادون قرمز نزدیک
و قرمز) تصاویر تولید شده بهمنظور کاهش افزونگی داده ،حجم
محاسبات و همچنین توانایی شاخص مذکور در کاربردهای مربوط
به حوزه کشاورزی و پوشش گیاهی ،در طبقهبندی استفاده می-
شود ).(Chakhar et al., 2021
تصاویر سطح  GRDمدار صعودی تصاویر سنتینل 1-در دو
قطبش  VVو  VHنیز مورد استفاده قرار گرفت .بهمنظور کاهش
اثر اسپکل ،بهعنوان یک پدیده ذاتی در تصاویر راداری ،از فیلتر
لیبهبودیافته 1استفاده شده است ) .(Chakhar et al., 2021مشابه
با تصاویر نوری ،با استفاده از تکنیک تجمیع زمانی 12 ،موزائیک
تصویری ماهیانه از تصاویر سنتینل 1-منطقه مطالعاتی تولید می-
شود .این عملیات بهنوبه خود نیز ،به کاهش دوباره اثر اسپکل
میانجامد .چراکه این اثر معموالً خود را بهصورت نقاط تیره یا
روشن در تصاویر نشان میدهد و فیلتر میانه بهکنارگذاری آن
کمک شایانی مینماید ).(Carrasco et al., 2019
تقسيمبندی دادههای واقعيت زمينی

روشهای مورد بررسی ،هرکدام  50بار ،بهواسطه استفاده از داده-
های آموزشی و ارزیابی متنوع در هربار اجرا ،مورد بررسی قرار
میگیرند .آموزش و ارزیابی روشهای مورد بررسی با دادههای
آموزشی و ارزیابی متنوع در هر بار اجرا ،سبب سنجش هرچه
عادالنهتر روش ارائه شده و مقایسه دقیقتر عملکرد آن با سایر
روشها میگردد .الزم به ذکر است ،دادههای واقعیت زمینی
جمعآوری شده ،در هر بار اجرا ،طور مساوی و بهصورت کامالً
تصادفی ،به دو دسته دادههای ارزیابی و آموزشی تقسیمبندی
میشوند .این تقسیمبندی دادههای مرجع به دو دسته مساوی
سبب در دست بودن مقدار کافی نمونه ارزیابی جهت سنجش
هرچه بهتر روش ارائه شده و همچنین جلوگیری از بیشبرازش
احتمالی شبکه طراحی شده با درنظرگیری مقدار بسیار زیادی

دادههای آموزشی ،میگردد .ذکر این نکته الزامی است که داده-
های ارزیابی هیچ نقشی در آموزش روشهای مورد بررسی ایفا
نمیکنند.
معماری شبکه عميق طراحیشده

در این پژوهش از یک شبکه عصبی سهبعدی پیچشی عمیق با
ساختاری نوین جهت طبقهبندی اراضی کشاورزی استفاده شده
است .در این قسمت از مطالعه ،به تشریح ساختار و جزئیات شبکه
مذکور پرداخته میشود .الزم به ذکر است ،مقدمات و روابط
ریاضی شبکههای پیچشی عمیق در مطالعات مختلف ،بهطور
کامل شرح داده شده است (Boulze et al., 2020; Mazzia et
).al., 2020; Rezaee et al., 2018
ساختار و معماری شبکه طراحی شده در شکل ( )2نشان
داده شده است .همانطور که مشخص است ،شبکه طراحی شده،
از دو بخش کلی تشکیل شده است .در بخش اول ،در مجموع از
 5الیه استفاده شده که الیههای ابتدایی وظیفه استخراج ویژگی-
های سطح پایین و الیههای انتهایی وظیفه استخراج ویژگیهای
سطح باالتر را برعهده دارند .هر  5الیه بهطور مشابه بهترتیب از
یک الیه پیچشی ( ،)Convیک الیه نرمالسازی دستهای)BN( 2
و یک تابع فعالساز 3تشکیل میشوند .الیههای کانولوشنی از
کرنلهای سهبعدی جهت استخراج ویژگی بهره میبرند .لذا شبکه
قادر به استخراج همزمان ویژگیهای مکانی و زمانی هر پیکسل
تصویری و استفاده از آنها در تصمیمگیری نهایی خواهد بود .ابعاد
تمامی کرنلهای سهبعدی  3x3x3درنظر گرفته شده است (Li
) .et al., 2017الزم بهذکر است جهت امکان عمقبخشی به شبکه
از طریق افزایش تعداد الیههای پیچشی ،ابعاد خروجی هر الیه
پیچشی ،با استفاده از تکنیک الیهگذاری ،4مشابه با ابعاد ورودی
آن در نظر گرفته میشود .تعداد فیلترهای مورد استفاده در هر 5
الیه ،با استفاده از روش سعی و خطا و با هدف کسب باالترین
دقت ممکن روی دادههای ارزیابی ،بهترتیب  8 ،16 ،32 ،64و 4
درنظر گرفته شده است .خروجی الیه پیچشی توسط الیه  ،BNبا
هدف تسهیل آموزش ،جلوگیری از بیشبرازش و تعمیمپذیری
هرچه بهتر شبکه نرمال میگردد ;(Ioffe & Szegedy, 2015
) .Zhao et al., 2019خروجی الیه  BNنیز ،توسط تابع غیرخطی
 ،Reluبا هدف توانمند نمودن شبکه در مدلسازی روابط
غیرخطی ،آماده ورود به الیهی بعدی میگردد .این تابع عالوه بر
سرعت باال در فرآیند پس انتشار خطا ،بهعنوان رایجترین تابع
فعالساز مورد استفاده در شبکههای پیچشی ،شناخته شده است
).(Krizhevsky et al., 2012

1 Refined LEE
2 Batch-Normalization

3 Activation Function
4 Padding
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عالوه بر موارد فوق ،در الیه دوم و چهارم بخش اول ،از یک
الیه انتخاب بیشینه مقدار ( )MaxPoolingبه ابعاد ،2x2x2
استفاده شده که ورودی آن ،خروجی تابع فعالساز  Reluمیباشد.
این ابعاد بهعنوان پراستفادهترین ابعاد الیه  MaxPoolingدر
مطالعات مختلف بهکار گرفته شده است (Krizhevsky et al.,
) .2012; Zhao et al., 2019این الیه عالوه بر کاهش حجم
محاسبات و حفظ ویژگیهای اصلی استخراج شده ،با کاهش تعداد
اتصاالت شبکه ،منجر به تسهیل آموزش شبکه و کاهش تعداد
پارامترهای قابل آموزش شبکه میگردد (Guidici & Clark,
).2017
1
شبکههای پیچشی عمیق معمولی (  ،)3DCNNاز یک
ساختار پیشخور تبعیت مینمایند .بدین معنی که ورودی هر
الیه ،بهطور مستقیم از الیه قبلی حاصل میشود .شبکه طراحی
شده در این مطالعه ،از چند اتصال فرار جهت استفاده از ویژگی-
های مستخرج از الیههای قبلتر در الیه جدید نیز بهره میبرد.
بهعبارت بهتر ،ورودی یک الیه ،تنها حاصل از خروجی الیه قبلی
نبوده و الیههای قبلتر نیز در ورودی الیه جدید نقش ایفا می-
کنند .این مورد سبب استفاده از دانش تجمعی الیههای قبلی در
الیه جدید شده و امکان افزایش دقت طبقهبندی نهایی را فراهم
می آورد .اتصاالت طراحی شده همچنین در فرآیند پس انتشار
خطا ،بهدلیل انتقال سریعتر گرادیان به الیههای قبلتر ،از
محوشدگی گرادیان نیز جلوگیری مینمایند .الزم به یادآوری
است ،جهت اتصال دو الیه ،یکسان بودن ابعاد خروجی الیهها
امری ضروری است .بهدلیل استفاده از الیه تجمیع بیشینه 2و
کاهش بعد خروجی ،تنها  3اتصال فرار از ویژگی مذکور برخوردار
بوده که در شکل ( )2با رنگ قرمز نشان داده شده است.
در بخش دوم نیز از دو الیه نرونهای تمام متصل استفاده
شده است .خروجی بخش اول بهطور کامل وارد الیه تمام متصل3
اول میشود .تعداد نرونهای الیه اول نیز معادل با ابعاد بردار
خروجی بخش اول در نظر گرفته شده است .خروجی الیه تمام-
متصل اول ،پس از عبور از الیههای  BNو تابع فعالساز ،Relu4
وارد الیه تماممتصل دوم شده که وظیفهی طبقهبندی نهایی را
برعهده دارد .تعداد نرونهای الیه دوم تمام متصل نیز به تعداد
کالسهای خروجی بوده ( 8نرون) که تابع فعالساز آنSoftMax ،
میباشد .از این تابع بهعنوان مناسبترین تابع فعالساز در الیه
انتهایی کاربردهای مختلف طبقهبندی استفاده میشود (Guidici
1 3D Convolutional Neural Network
2 MaxPooling
3 Fully Connected
4 REctified Linear Unit
5 Dropout
6 Keras

).& Clark, 2017; Zhao et al., 2019; Krizhevsky et al., 2012
الزم بهذکر است ،در الیه اول تمام متصل از تکنیک
با نرخ  ،0/5جهت جلوگیری از بیشبرازش و تسهیل فرآیند
آموزش شبکه استفاده میشود ( Boulze et al., 2020; Mazzia
.)et al., 2020
ورودی شبکه مورد نظر ،برای هر نمونه تصویری ،یک
همسایگی به ابعاد  PxPxCبوده که در شکل ( )2با رنگ زرد
مشخص شده است .کالس این همسایگی نیز کالس متناظر نمونه
مرکز خواهد بود .شبکه ،با هدف تشخیص صحیح کالس دادههای
آموزشی به صورت انتها-به-انتها آموزش مییابد .مقدار بهینه ،P
با توجه به خروجی و بررسی مقادیر دقت کلی شبکه روی دادههای
ارزیابی تعیین میگردد C .نیز ،متناسب با مجموعه ویژگیهای
ورودی ،تعداد باندهای تصویری مورد استفاده را نشان میدهد.
تاثیر استفاده از مجموعه ویژگیهای مختلف نیز باتوجه به دقت
خروجی بهطور کامل مورد بررسی قرار میگیرد .طراحی ،پیاده-
سازی ،آموزش و ارزیابی دقت شبکه مورد نظر در کتابخانه
یادگیری عمیق کراس 6به زبان برنامهنویسی پایتون 7و با بهره-
گیری از پردازندههای گرافیکی ( )GPU8جهت کاهش زمان
محاسبات انجام پذیرفته است .جهت آموزش شبکه از تابع هزینه
آنتروپی متقابل 9بهعنوان تابع هزینه اصلی در کاربردهای طبقه-
بندی استفاده شده است ( Boulze et al., 2020; Mazzia et al.,
 .)2020آموزش وزنهای شبکه در  200تکرار زمانی و با هدف
یافتن کمینه تابع هزینه ،توسط الگوریتم بهینهساز گرادیان
نزولی 10انجام میپذیرد .نرخ بهینه یادگیری نیز ،از روش جست-
وجوی شبکهای بین مقادیر  0/001 ،0/01 ،0/1و  0/0001در
راستای کسب باالترین دقت نهایی روی دادههای ارزیابی ،مقدار
 0.001انتخاب گردید ).(Carranza-García et al., 2019
بیرونانداز5

ارزيابی دقت و مقايسه با ساير روشها

ارزیابی دقت روش پیشنهادی و مقایسه عملکرد آن با سایر روش-
ها ،بهواسطه استفاده از ماتریس ابهام و دو پارامتر دقتکلی و
ضریب کاپا طبقهبندی انجام گرفت ).(Van Tricht et al., 2018
بهنحوی که ارزیابی عملکرد روش ارائه شده در دو مرحله انجام
میپذیرد .در مرحله اول تاثیر اتصاالت فرار طراحی شده از طریق،
مقایسه نتایج بدست آمده از شبکه پیشنهادی با یک شبکه مشابه
بدون اتصاالت فرار طراحی شده (به اختصار ،)3DCNN :انجام
میپذیرد .در مرحله دوم نیز ،روش پیشنهادی با دو روش مطرح
7 Python
8 Graphical Processing Unit
9 Cross Entropy
10 Gradient Descent
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حوزه یادگیری ماشین یعنی جنگل تصادفی و ماشین-
بردارپشتیبان مورد مقایسه قرار گرفت .همانطور که در بخش
پیشینه تحقیق نیز مشاهده شد ،این دو روش در مطالعات مختلف
بهکار گرفته شده و عملکرد مناسب آنها به اثبات رسیده است.
الزم به ذکر است ،جهت مقایسه عادالنهتر روش طراحی شده با
دو روش جنگل تصادفی و ماشین بردارپشتیبان ،عالوه بر فرمت
زمانی این دو روش ( SVMو  )RFفرمت زمانی -مکانی این دو
روش ( 3DSVMو  )3DRFنیز مورد بررسی قرار گرفتند .بهنحوی-
که در دو روش  3DSVMو  ،3DRFهمانند شبکه پیچشی عمیق
طراحی شده ،ورودی طبقهبندیکننده یک همسایگی کوچک از
پیکسل تصویری هدف خواهد بود .درحالیکه در دو روش SVM
و  RFطبقهبندی تنها برمبنای رفتار زمانی پیکسل هدف انجام
میپذیرد.
هر یک از دو روش جنگل تصادفی و ماشینبردار پشتیبان،
پارامترهای ورودی مختص به خود را دارند .جهت تعیین
پارامترهای هر دو روش از تکنیک جستوجوی شبکهای استفاده
میشود .جستوجو در مورد روش  RFو  3DRFاز بین دو پارامتر
تعداد درخت با مقادیر ( 300 ،200 ،100و  )400و همچنین
حداکثر عمق با مقادیر ( )12 ،10 ،8 ،6 ،4و در مورد روش SVM
و  3DSVMبرای دو پارامتر نوع کرنل (شعاعی یا خطی) و ضریب
 Cبا مقادیر ( 10 ،1 ،0.1و  )100انجام میپذیرد .الزم بهذکر است
هر دو روش جنگل تصادفی و ماشینبردارپشتیبان ،پارامترهای
ورودی دیگری نیز دارند که باتوجه به بررسیهای انجام شده ،تاثیر
تغییر این پارامترها در نتیجه نهایی بسیار جزئی است .لذا جست-
و جو تنها برای پارامترهای انجام پذیرفتهکه تاثیر قابل توجهی در
در نتیجه نهایی داشته باشند.

نتايج و بحث
بررسی تاثير ابعاد پنجره ورودی شبکه طراحیشده

دقت کلی (درصد) حاصل از طبقهبندی اراضی کشاورزی به
کاربریهای مختلف بوسیله شبکه پیشنهادی در پنجرههای
ورودی با ابعاد مختلف ( )Pروی دادههای ارزیابی محاسبه شده
است (جدول  .)2همچنین در این جدول ،بررسی تاثیر استفاده از
ورودیهای مختلف تصویری در  4حالت مختلف بهصورت همزمان
انجام پذیرفته است -1 :سری زمانی شاخص  NDVIمستخرج از
تصاویر نوری ( -2 ،)NDVIسری زمانی شاخص  NDVIمستخرج
از تصاویر نوری به همراه سری زمانی قطبش  VVتصاویر راداری
( -3 ،)NDVI+VVسری زمانی شاخص  NDVIمستخرج از
تصاویر نوری به همراه سری زمانی قطبش  VHتصاویر راداری
( )NDVI+VHو  -4سری زمانی شاخص  NDVIمستخرج از

تصاویر نوری به همراه سری زمانی هر دو قطبش  VVو
تصاویر راداری ( .)NDVI+VV+VHدر ادامه به تشریح نتایج بده
ست آمده پرداخته میشود.
VH

جدول  -2دقت کلی طبقهبندی با استفاده از شبکه طراحی شده به ازای
مقادير مختلف P

شبکه
پیشنهاد
مجموعه
ی
ویژگی
ورودی

حال
ت
1

ابعاد پنجره
ورودی
NDVI

2

NDVI+VV

3

NDVI+VH
NDVI+VV+V
H

4

3x3

5x5

7x7

9x9

8/94
9/938

9/02
9/051

8/48
8/892

8/13
8/843

9/009
9/169

8/837
8/992

8/879
8/801

1

9

9

9/076
9/055
1

همانطور که در جدول ( )2قابل مشاهده است ،به ازای یک
مقدار  Pثابت ،مجموعه ویژگی شماره  ،4باالترین دقت طبقهبندی
را در بین ورودیهای مختلف بدست آورده است .بهعبارت بهتر،
استفاده همزمان از شاخص  NDVIدر کنار هر دو قطبش  VVو
 VHتصاویر راداری ،افزایش دقت طبقهبندی را بهدنبال داشته
است .بهکارگیری یکی از قطبشهای تصاویر راداری نیز( VHیا
 )VVدر کنار شاخص  ،NDVIبهبود دقت طبقهبندی را حاصل
میکند .البته قطبش  VHنسبت به قطبش  ،VVباتوجه به
مکانیزم پراکنش حجمی در گیاهان و محصوالت کشاورزی ،در
افزایش دقت طبقهبندی نقش قابل توجهتری را ایفا مینماید.
همچنین بهازای یک مجموعه ویژگی ثابت ،پنجره ورودی بهابعاد
 5x5در بین مقادیر مورد بررسی بهترین نتایج را بدست آورده
است .چنانکه با افزایش  Pبه مقادیر  7و  ،9از دقت کلی طبقه-
بندی کاسته میشود .در بین تمامی حاالت مورد بررسی،
همسایگی به ابعاد  5x5با مجموعه ویژگی ورودی
 NDVI+VV+VHبا دقت کلی  91/69درصد ،بهترین حالت مورد
بررسی درنظر گرفته شد.
همچنین ماتریس ابهام نرمالشده طبقهبندی در حالت P
برابر  ،5به ازای ورودی های مختلف (حاالت  1تا  )4نمایش داده
شده است (شکل  .)3همانطور که مشخص است ،در حالت استفاده
از  ،NDVI+VV+VHباالترین دقت تشخیص صحیح نمونههای
ارزیابی هر کاربری ،دقتکلی طبقهبندی و ضریبکاپا بدست آمده
است .بهعنوان مثال برای کاربری جو ،در حالت  ،74/3 ،1در حالت
 ،74/8 ،2در حالت  76/3 ،3و در حالت  78/8 ،4درصد از نمونه
های ارزیابی به صورت صحیح تشخیص داده شده است .در مورد
کاربری گندم ،دقت تشخیص از  89/9درصد در حالت  ،1به 91/6
در حالت  4رسیده است .استفاده از تصاویر راداری سبب بیشترین
افزایش دقت در تشخیص کاربری ذرت در بین کالسهای مورد
بررسی شده است .تا جاییکه دقت تشخیص این کالس از 67/3
به  74/4درصد افزایش پیدا کرده و بهبود بیش از  7درصدی را
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نشان میدهد .الزم به ذکر است ،قطبش  VHنسبت به
عملکرد موثرتری در افزایش دقت طبقهبندی و تشخیص نمونه-
های ارزیابی داشته است .چنانکه در حالت استفاده از قطبش
 VVدقت کلی طبقهبندی  90/51و درحالت استفاده از قطبش
 ،VHاین پارامتر  91/09تخمین زده شده است .در مجموع می-
توان ادعا نمود ،استفاده از تصاویر چندزمانه بهصورت چندمنبعی،
نسبت به حالت تکمنبع ،افزایش دقت بیش از  1/6درصدی
طبقهبندی را در پی داشته است .همچنین استفاده از تصاویر
راداری ( VVو  )VHدر کنار تصاویر نوری ( ،)NDVIافزایش دقت
تشخیص کلیهی کاربریهای مورد بررسی را بهارمغان داشته است.
VV

بررسی تاثير اتصاالت فرار طراحی شده

در این قسمت ،اثر اتصاالت فرار موجود در شبکه عمیق طراحی
شده ،مورد بررسی قرار گرفته است .بدینمنظور ،از یک شبکه
کامال مشابه با شبکه طراحی شده بدون اتصاالت فرار ()3DCNN
استفاده شده است .همچنین ،از ویژگی ورودی NDVI+VV+VH
و  P=5که در مرحله قبل باالترین دقت را بدست آوردند ،جهت
مقایسه بهره برده میشود .دقتهای بدست آمده از هر دو شبکه

در کالسهای مختلف به همراه دقتکلی و ضریب کاپا مقایسه
شده است (شکل -4الف) .همانطور که مشخص است ،اتصاالت
فرار طراحی شده ،سبب افزایش دقت در کلیه کالسهای مورد
بررسی و در نتیجه دقتکلی و ضریبکاپا طبقهبندی شده است.
بیشترین افزایش دقت بهترتیب در کالسهای جو با  ، 7/3ذرت با
 6/3و گندم با  2/9درصدحاصل شده است .دقتکلی طبقهبندی
از  89/62به  91/69درصد و ضریب کاپا از  0/880به 0/903
افزایش پیدا کرده است .همچنین ماتریس ابهام طبقهبندی حاصل
از شبکه  3DCNNنیز نمایش داده شده است (شکل -4ب).
همانطور که از مقایسه دقت تشخیص کالسهای مختلف در حالت
استفاده از اتصاالت فرار و عدم اتصاالت فرار (شکل -4ب و شکل
-3د) قابل درک است ،اتصاالت فرار طراحی شده سبب افزایش
دقت تشخیص و شناسایی کلیه کالسهای مورد بررسی شدهاند.
باتوجه به موراد مطرح شده ،میتوان ادعا نمود اتصاالت طراحی
شده ،بهسبب امکان استفاده از دانش تجمعی الیههای قبلی در
الیه جدید ،با افزایش بیش از  2درصدی دقت کلی طبقهبندی،
سبب بهبود نتایج نهایی و دقت تشخیص کلیه کالسهای مورد
بررسی شدهاند.

شکل  -3ماتريس ابهام نرمال شده طبقهبندی به ازای  P=5در حالت های مختلف ويژگی های ورودی
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شکل  -4الف) مقايسه دقت شبکه طراحیشده و  ،3DCNNب) ماتريس ابهام طبقهبندی شبکه 3DCNN

مقايسه روش پيشنهادی با ساير روشها

عملکرد شبکه طراحی شده ،با شبکه ( 3DCNNمشابه با شبکه
طراحی شده بدون اتصاالت فرار) و دو روش جنگل تصادفی و
ماشینبردارپشتیبان در دو فرمت زمانی ( RFو  )SVMو زمانی-
مکانی ( 3DRFو  )3DSVMدر حالت پنجره ورودی به ابعاد 5x5
از نظر معیار میانگین دقت کلی ،بهواسطه  50بار تکرار طبقهبندی
با دادهای آموزشی و ارزیابی متفاوت ،مقایسه شده است که نتایج
این مقایسه در نمودار جعبهای آماری نشان داده شده است (شکل
 .)5میانگین دقتهای کلی بدست آمده نیز با  µنشان داده شده
است .الزم بهذکر است ،پارامترهای بهینه روش  300 ،RFدرخت
و حداکثر عمق  ،10روش  200 ،3DRFدرخت و حداکثر عمق 8
و برای هر دو روش  SVMو  ،3DSVMکرنل شعاعی با ضریب C
برابر  10توسط تکنیک جستوجوی شبکهای انتخاب شدند.
همانطور که مشخص است ،روش طراحی شده با میانگین
دقت  91.6درصد ،با اختالف  2درصدی ،نسبت به سایر روشها
عملکرد مطلوبتری از خود بهنمایش گذاشته است .در بین روش-
های مورد بررسی ،شبکه  3DCNNبا میانگین دقت  89/6درصد
در رتبه دوم قرار گرفته است .همانطور که مشخص است ،هر دو
روش شبکه عصبی عمیق طراحی شده و  3DCNNنسبت به دو
روش جنگل تصادفی و ماشینبردارپشتیبان ،بهدلیل توانایی در
استخراج ویژگیهای سطح باالتر ،دقت بهتری بدست آوردهاند .از
طرفی روش طراحی شده نسبت به  3DCNNبهدلیل اتصاالت فرار
طراحی شده و استفاده از دانش تجمعی الیههای قبلی در الیه
جدید دقت باالتری بدست آورده است .فرمت زمانی -مکانی

1 Ensemble

روشهای جنگل تصادفی و ماشینبردار پشتیبان ( 3DRFو
 )3DSVMنیز بهترتیب با دقت کلی میانگین  89.2و  88.8در
رتبه سوم و چهارم قرار گرفتند .از بین دو روش  SVMو RF
(فرمت زمانی) نیز ،روش  RFبا دقت کلی  88/5درصد ،عملکرد
بهتری از روش  SVMاز خود بجای گذاشته است 3DSVM .و
 3DRFنیز به دلیل استفاده از اطالعات همسایگی ،دقت باالتری
نسبت به  SVMو  RFبدست آوردهاند .همچنین از آنجایی که
روش جنگل تصادفی ،یک روش تجمعی 1از مجموعهای از درخت-
های تصمیمگیری بوده نسبت به روش ماشینبردارپشتیبان
عملکرد بهتری ارائه نموده است .همانطور که مشخص است،
درنظرگیری اطالعات همسایگی در کنار اطالعات زمانی ،منجر به
افزایش دقت نهایی طبقهبندی شده است .چراکه  3DRFنسبت
به  RFافزایش دقت  0.7درصدی و  3DSVMنسبت به SVM
افزایش دقت  0.9درصدی را نشان میدهند .همانطور که مشخص
است ،روش طراحی شده ،توانسته عملکرد بهتری در قیاس با سایر
روشهای مورد بررسی از خود نشان دهد.
همچنین مقایسه بصری نقشه طبقهبندی شده هر یک از
روشهای مورد بررسی نمایش داده شده است (شکل  .)6قدرت
تفکیک مکانی نقشههای تولید شده معادل با قدرت تفکیک مکانی
تصاویر سنتینل برابر  10متر است .همانطور که مشخص است،
نتایج روشهای مبتنی بر اطالعات همسایگی یعنی شبکه طراحی
شده 3DSVM ،3DCNN ،و  ،3DRFبهدلیل استفاده همزمان از
اطالعات زمانی و مکانی هر پیکسل مورد بررسی ،تمیزتر بوده و
حاوی نویزهای نقطهای کمتری است.

(علمی – پژوهشی)
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شکل  -5مقايسه دقت کلی روشهای مختلف

شکل  -6نقشه طبقهبندی نهايی روشهای مختلف

مقايسه با پژوهشهای پيشين

مقایسه نتایج مطالعات سالهای اخیر با مطالعه کنونی نیز در این
بخش انجام شده است (جدول  .)3در مطالعات انتخابشده جهت
مقایسه ،یا از تصاویر مشابه با مطالعه کنونی استفاده شده و یا
شبکههای عصبی پیچشی عمیق جهت طبقهبندی بهکار گرفته
شده است .همانطور که مشخص است ،روش پیشنهادی این

مطالعه نسبت به مطالعات سالهای اخیر ،عملکرد قابل قبولی از
خود بهجای گذاشته است .الزم بهذکر است ،در بین مطالعات مورد
بررسی ،استفاده از شبکههای عصبی پیچشی عمیق ،نسبت به
روشهای جنگل تصادفی سلسله مراتبی و تلفیق نتایج روشهای
طبقهبندی پیکسلمبنا و شیمبنا عملکرد بهتری از خود نشان
داده است.
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جدول  -3مقايسه نتايج بدست آمده با پژوهشهای پيشين
مطالعه

مجموعه ویژگی ورودی

روش طبقهبندی

دقت کلی (درصد)

)(Brinkhoff et al., 2020

تصاویر سنتینل 1-و سنتینل2-
تصاویر لندست
تصاویر سنتینل 1-و سنتینل2-
تصاویر لندست
تصاویر سنتینل 1-و سنتینل2-

تلفیق روشهای طبقهبندی پیکسلمبنا و شیمبنا
شبکه عصبی پیچشی آغازین 1عمیق
جنگل تصادفی سلسله مراتبی
شبکه عصبی پیچشی عمیق معمولی
شبکه طراحی شده

84/8
85/54
82
89/26
91/6

)(Zhong et al., 2019
)(Van Tricht et al., 2018
)(Sharma et al., 2017

مطالعه کنونی

نتيجهگيری
در این مطالعه طبقهبندی اراضی کشاورزی با بهرهگیری از تصاویر
سنجش از دوری نوری (سنتینل )2-و ( SARسنتینل )1-به-
صورت چندزمانه انجام پذیرفت .جهت طبقهبندی ،از روشهای
یادگیری عمیق ،بهعنوان تکنیکهایی قدرتمند در یادگیری الگوها
و ویژگیهای کالسهای مختلف استفاده شد .بهنحویکه یک
شبکه پیچشی سهبعدی عمیق ،با ساختاری نوین طراحی گردید.
شبکه طراحی شده ،عالوه بر استفاده از کرنلهای سهبعدی با
قابلیت استفاده از اطالعات همسایگی و زمانی هر پیکسل تصویری
در طبقهبندی ،از اتصاالت فرار الیههای قبلی بهره برد .اتصاالت
فرار بهنحوی طراحی گردید تا برخالف شبکههای پیچشی عمیق
معمولی ،امکان استفاده از ویژگیهای استخراج شده توسط الیه-
های پیچشی قبلی ،در الیههای جدید فراهم شود .روش
پیشنهادی ،در مقایسه با سایر روشهای مورد بررسی باتوجه به
معیارهای ارزیابی بهترین عملکرد را از خود نشان داده است .به-
نحوی که روش پیشنهادی در مقایسه با سایر روشهای مطرح
این حوزه نظیر جنگل تصادفی و ماشین بردار پشتیبان نیز،

افزایش دقت کلی حداقل  2.4درصدی را فراهم آورد .اتصاالت
فرار طراحی شده نیز سبب افزایش دقت کلی و ضریب کاپای
طبقهبندی بهترتیب از  89.6درصد و  0.88به  91.6و  0.9شدند.
نتایج بصری نهایی روش پیشنهادی با توجه به استفاده از اطالعات
همسایگی هر پیکسل تصویری ،از نوفه کمتری نسبت به سایر
روشهای طبقهبندی پیکسلمبنا نظیر جنگل تصادفی و ماشین-
بردارپشتیبان برخوردار است.
بررسی روش پیشنهادی در سایر مناطق مطالعاتی وسیعتر
و همچنین با تنوع درون کالسی و برونکالسی باالتر ،میتواند
عملکرد روش پیشنهادی را بهخوبی مورد ارزیابی قرار دهد.
طراحی معماریهای نوین برمبنای سایر انواع شبکههای عصبی
نظیر شبکههای عصبی بازگشتی و یا شبکههای عصبی خود
رمزنگار ،میتواند در مطالعات آتی پیگیری شود .همچنین ،طراحی
شبکههای عمیق تجمّعی ،با قابلیت استفاده از نتایج معماریهای
مختلف نیز ،بهعنوان یکی دیگر از پیشنهادهای جالب در تحقیقات
آینده میباشد.
"هيچگونه تعارض منافع بين نويسندگان وجود ندارد"
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