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تعریف  
  شناسایی جهت که رقومی تصاویر روي بر شده انجام عملیات مجموعه به◦

  تصاویر روي بر طبیعی و فیزیکی پدیده هاي ارزیابی و گیري ،اندازه ،طبقه بندي
.می گوییم تصاویر رقومی پردازش ، می شود انجام

است تصویر به  تصویر فضاي از نگاشتی تصویر پردازش◦
  عبارت ,دور از سنجش در شده تهیه اطالعات تحلیل تجزیه یا تفسیر ,پردازش◦

  الزم اطالعات استخراج و مختلف پدیده هاي ارزیابی و شناخت ,بررسی از است
.مقاصد سایر یا زمینی منابع ریزي برنامه براي

  دور از سنجش اطالعات تحلیل تجزیه یا تفسیر ,پردازش ,دیگر تعریفی بنابر◦
  :از است عبارت

  منظور به ,اي ماهواره اطالعات و فضائی ,هوایی عکسهاي مطالعه و بررسی◦
  روي بر خاص رنگی یا تن با یک هر که زمین سطح مختلف پدیده هاي شناسایی
.می شوند ظاهر ماهواره اي وتصاویر فضایی و هوایی عکسهاي
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Processing

Computer

Display

Monitor

Printer

Storage

Image acquisition

CCD camera

Scanner

CD ROM Flash Disk

Communication
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هر تصویر را می توان به صورت یک تابع  در نظر گرفت.

سطر در که را تصویر جزء هر تابع این )r( ستون و )c( فضاي به را است  

.می برد g در خاکستري درجه

r:c  -> g

  نامیده PIXEL می شناسیم ستون یا سطر یک با که را تصویر از جزء هر•

Picture( .می شود Element(

اعداد این که گرفت نظر در اعداد از منظم شبکه اي می توان را تصویر  بنابراین    

.می باشد سنجنده توسط شده ثبت مغناطیس الکترو انرژي میزان دهنده نشان
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f(0,0) f(0,1)       f(0,2) ….      …. f(0,n-1)
f(1,0)      f(1,1)       f(1,2) ….      …. f(1,n-1)

.                    .                           .

.                    .                           .

.                    .                           .
f(m-1,0) f(m-1,1)  f(m-1,2) …  …. f(m-1,n-1)

An image of m rows, n columns, f(i,j) is in  [0,255]
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.هر پیکسل به تعداد باند ها مقدار دارد•

به عنوان مثال می تواند بیانگر .مقادیر درجه خاکستري می تواند منابع متعددي داشته باشد •

.باشدتابش اجسام و یا میزان میزان انرژي الکترومغناطیس بازتابی ، درجه حرارت ، ارتفاع

Human body disperses
heat (red pixels) DEM
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 ها کوچکتر شود  جزئیات بیشتري را نشان  PIXELهر چه اندازه این •

.می دهد

داده هاي ماهواره اي با فرمت هاي مختلفی در اختیار کاربران قرار می گیرد •

 CEOS(Committee on Earthولی با این وجود فرمت 

Observation Satellites) مورد قبول واقع شده است.
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100 meter resolution
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Raster Model Resolution
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30 meter resolution
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Raster Model Resolution

5 meter resolution
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Raster Model Resolution
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سنجش از دور بر اساس سه فرمت ارائه می گردد داده هاي.

1. Band Interleaved by Pixel (BIP) 

2. Band Interleaved by Line (BIL) 

3. Band Sequential (BSQ) 

در روش ترتیب باندي براي هر باند یک تصویر داریم.

براي باند ها تعداد به خطی ترتیب روش در PIXELنظر در خط یک  ها  

.می کنند پیدا ادامه خطوط این باند ها تعداد به و می گیریم

 در روشPIXEL  نیز به تعداد باند ها براي هرPIXEL  تکرار داریم.
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BSQ
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ساختاري براي چگونگی نگهداري و فشرده سازي تصاویر می باشد.

فرمت هاي بدون از دست دادن داده:

HDF

GEOTIFF

BMP

 فرمت هایی که مقداري از داده ها را از دست می دهد.

JPEG

MRSID

 عددي که بهPixel  ها به عنوان DN  بیتی  8مثالً در تصویر . است 2نسبت می دهیم در پایه

.درجه خاکستري داریم 256=8^2
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E:RASTGOU

نحوه که می کنند تهیه زمین سطح از طیفی چند تصاویر سنجنده ها از بسیاري  
  شمار به تصاویر بصري تفسیر در مسایل پایه اي ترین از یکی خود آنها نمایش
  و باندي چند تصاویر نمایش چگونگی تعریف براي محلی رنگی فضاهاي .می رود

  انرژي مقدار هر رنگی سیستم هاي این در .هستند تصویري داده هاي فهم
  این به و شده داده نشان مشخص رنگ شدت یک و رنگ یک با الکترومغناطیس

  از مناسبی و صحیح فهم می توان استفاده مورد رنگی سیستم شناخت با ترتیب
  و تبدیالت انجام رنگی فضاهاي مهم کاربرد دیگر .داشت شده داده نمایش تصویر

 از سري یک در پردازش ها از بعضی .می باشد آنها از استفاده با تصویري تغییرات
  رنگی فضاي یک تنها به منحصر دیگر برخی و می شود انجام تر ساده فضاهاي

  فضاهاي تعریف با نیز باندي چند تصاویر رنگی ترکیب ایجاد .می باشند خاص
  اطالعات و درك به نیاز صحیح رنگی ترکیب یک انتخاب .می شود ممکن رنگی
  باندهاي در عوارض طیفی رفتار شناخت همچنین و تصویربرداري فرایند از کافی

  آن توسط رنگ درك و انسانی دید سیستم شناخت این بر عالوه .دارد گوناگون
.می کند کمک رنگی ترکیب در شده داده نشان عوارض بهتر آنالیز و فهم در خود
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ًمختلف بخش هاي در دور از سنجش در استفاده مورد سنجنده هاي معموال 
 بخشها این و می پردازند اطالعات آوري جمع به مغناطیس الکترو طیف
 که است علت بدین مسئله این .نمی شود محدود مرئی قسمت به غالباً

 مرئی غیر بخشهاي در اشیاء به مربوط مفید اطالعات از عمده اي قسمت
 سعی سنجنده ها طراحی در این بنابر و .دارند قرار مغناطیس الکترو طیف

 نزدیک قرمز مادون نظیر دیگر طیفی دامنه هاي در باندهایی که است این بر
.شوند گنجانده حتماً

رنگی فضاي از بازار در معمول مانیتورهاي که آنجایی ار RGB براي 
 سه از ترکیبی آنکه مگر نیست چاره اي هیچ می کنند استفاده رنگها نمایش

 قرمز، الکترونیکی تفنگ سه به شناخت قابل گونه اي به را نظر مورد باند
 نام هم باندهاي انتصاب انتخابها ترین ساده از یکی .دهیم نسبت آبی و سبز

.می باشد یکسان رنگهاي به
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رنگی ترکیب یک گردد مرتبط خود مناسب رنگ به باند هر رنگ اگر 
True) حقیقی color composite) این نتیجه و می آید بدست 
 این .می کند عمل انسان چشم که بود خواهد حالتی مانند بسیار ترکیب
.است نزدیک طبیعت از انسان نگاه و درك به و بوده طبیعی رنگی ترکیب

کاذب رنگی ترکیب مفید بسیار رنگی ترکیبهاي از دیگر یکی (false
color composite) باندهاي طیف هاي از رنگی ترکیب این در است 

.می شود استفاده نیز مرئی غیر
بود خواهد زیر صورت به استاندارد کاذب رنگی ترکیب یک.

باند تصویر تفنگ ھای رنگی

NIR R

R G

G B
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باند خود رنگ از کردید مشاهده استاندارد رنگی ترکیب جدول در که طور همان  
.نمود استخراج نمی توان آن از را زیادي اطالعات زیرا نمی شود استفاده

باند در گیاهان NIR قرمز رنگ با را آن و می دهند نشان خود از بهتري بازتابش  
.می دهیم نشان

و می دهیم نشان آبی رنگ با را آن و می شود داده نشان بهتر آب سبز باند در  

.می دهیم نشان سبز رنگ با را می شوند داده نشان R باند در که عوارض دیگر

نمی شود مشاهده اشیا براي طبیعی رنگهاي آن در که بود خواهد تصویري حاصل.  
  این در عوارض رفتار چگونگی و انتصابی باندهاي ترتیب دقیق دانستن با ولی

  مثالً .است راحت تر حقیقی رنگی ترکیب از حالت این در عوارض تشخیص باندها
  .می شود دیده قرمز رنگ با است رنگ سبز که ما انتظار خالف بر گیاهی پوشش

  قرمز رنگ به دارد بیشتري بازتابش گیاهی پوشش آن در که NIR باند زیرا
.است شده داده نسبت
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بازه در رنگها این .می باشد رنگ میلیون 8 حدود تشخیص به قادر انسان 

میکرون 0/7 تا میکرون 0/4 از یعنی است مغناطیسی الکترو طیف مرئی

انسان چشم شبکیه عصبی سلولهاي: 

امواج دریافت :(rod)اي میله سلولهاي◦

رنگ تشخیص :(cone)مخروطی سلولهاي◦

دارد بیشتري حساسیت آبی و سبز قرمز، رنگ سه به معموالً انسان چشم.
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تئوري فضاي رنگی سه بعدي

 بر .دارد وجود )سبز آبی، قرمز،( آزادي درجه سه حداقل رنگ یک بیان براي
:از عبارتند که آمده بوجود رنگی فضاي سه اساس این

.١RGB

.٢HSI

.٣CYM
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رنگی سیستم RGB به رنگها تمامی تولید براي را آبی سبز، قرمز، اصلی رنگ سه  
  و می شود تعیین آن براي مولفه سه این شدن مشخصبا رنگ هر .می برد کار

  صورت به( بگیریم نظر در بعدي سه مختصات سیستم یک اگر .است تولید قابل
  اضافه با تدریج به )0،0،0(دارد قرار سیاه رنگ مختصات سیستم مبدا در)مکعب
  در مبدا مقابل گوشه در می شوند تولید دیگر رنگهاي محور، سه در مقادیر شدن
  سفید رنگ است تولید قابل اصلی رنگ سه براي ممکن اعداد حداکثر که جایی

.است (255,255,255) خاکستري درجات داراي که .بود خواهد
درجات خط میکند وصل سفید نقطه به را سیاه که مکعب این از قطري  

  براي آبی و سبز قرمز، مولفه سه هر مقدار آن روي در و می شود نامیده خاکستري
  را سفید تا سیاه از خاکستري مختلف سطوح نتیجه در که است مساوي نقطه هر

  رنگهاي اصلی محور سه سطح در مقدار شدن اضافه با که آنجایی از .می کند تولید
 تجمعی سیستم یک RGB رنگی سیستم به می شوند تولید مختلف

)Additive( می گویند.
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  RGBنمایش سیستم 
بیتی 2براي یک تصویر 

RGBسیستم رنگی 
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 0, 64, 144, 196, 
225, 169, 100, 36

(R, G, B) for a color pixel
Red – (255,  0,  0)
Green – (  0, 255, 0)
Blue – (  0, 0, 255)
Cyan – ( 0,255, 255)
Magenta – (255, 0, 255)
Yellow – (255, 255, 0)
Gray – (128, 128, 128) 
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سبز

زرد

قرمز

ارغوانی
سفید

فیروزه ای آبی
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رنگی سیستم RGB تصویر نمایش مانیتورهاي در زیادي بسیار کاربرد اینکه با  

  رنگها بیشتر و .می گیرد قرار استفاده مورد کمتر ما، معمولی زندگی در ولی دارد

  )...و رنگ پر آبی رنگ، کم آبی( می کنیم بیان ضعفشان یا شدت میزان بیان با را

  گونه اي به رنگها بیان به که آمد بوجود جدید رنگی سیستم یک رو این از

  مولفه سه داراي که HSI نام به است نزدیکتر انسان ذهن درك به که می پردازد

.است مختلف رنگهاي بیان براي زیر

Hue )چردگی یا جال(، Saturation  )سیري یا اشباع ( ، Intensity)شدت(
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سیستم بین ارتباط شکل این  RGB وHSIمی دهد نشان را.

سیستمHSIبیانگر مخروط محور آن در که است استوار مخروط یک مبناي بر  
  (SATURATION) )اشباع( سیري بیانگر محور از فاصله ،(INTENSITY) شدت

HUE) )جال(چردگی بیانگر افقی مقطع محیط روي موقعیت و .می باشد (

رنگ شدت که است بهتر مدل این در (INTENSITY) جمع با را  
  حرکت (R=G=B) رنگ مکعب اصلی قطر در .کنیم تعیین R,G,Bارزشهاي

  هستیم خاکستري رنگ تن شاهد ما که جایی سفید سمت به سیاه از
SATURATION=0 عبارتی به INTENSITY است رنگ روشنایی میزان بیانگر.

گوشه هاي در REG-GREEN,GREEN-BLUE,BLUE-RED که جاهایی یعنی
  ماکسیمم صورت به SATURATION دارند، قرار اصلی رنگ هاي ،رنگمکعبدر

  و  .است درصد صد اشباع داراي خالص رنگ عبارتی به یا است درصد صد یعنی
  و خلوص بیانگر آن باالي مقادیر و شفاف رنگهاي تن بیانگر اشباع متوسط مقادیر
.می باشد رنگ یک شدت
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تعیین براي HUE که جایی می کنیم، نگاه اصلی قطر بر عمود خط به ما 
 زرد، قرمز، رنگهاي بترتیب باشیم، داشته درجه 360 چرخش میتوانیم ما

 که زاویه اي به بسته و می گردد، بر قرمز به دوباره که جایی تا .... و سبز
.می شود مشخص HUE درجه دارد قرار آن در ما رنگ

HUE که است غالبی رنگ موج طول بیانگر اصل در  
.می شود مشاهده

خالف جهت در و شده شروع قرمز رنگ از چردگی  
 در یافته افزایش )سیستم ها اکثر در( ساعت عقربه هاي

  بیتی 8 سیستم هاي در 255 تا 0 یا و 2 تا 0 بازه
 )محور روي در( صفر از نیز اشباع مقدار .می شود تعریف

  محیط روي در که )بیتی 8 سیستم هاي در( 255 تا
.می کند تغییر است مخروط
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SATURATION  یا اشباع  رنگ را نسبت به رنگ سفید که ترکیبی از
.تمامی رنگها است می سنجند
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= + +
H=ARCTAN(√ ( − )

− − )
S= ( − ) + ( − ) + ( − )

   نیز توسط روابط زیر انجام میشود:  RGBبھ فضای  HIS   تبدیل معکوس از فضای

R= − √ − (√ )
G= − √ + (√ )

B= + √ ( )
با استفاده از این روابط می توان یک فضای رنگی را بھ یک فضای رنگی دیگر تبدیل 

   بکار می روند.  IMAGE (FUSION( نمود. این تبدیالت در تلفیق تصاویر
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رنگی سیستم CYM آن به رو این از است کاهشی نوع از رنگی سیستم یک  
.می گویند نیز subtracts سیستم

می شود استفاده چاپگرها در بیشتر سیستم نوع این از.
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 Absolute color space
 Color space
 List of color spaces and their uses
 A
 Adams chromatic valence color space
 Additive color
 Adobe RGB color space
 Amber shift
 Apple RGB
 C
 CcMmYK color model
 CIE 1931 color space
 CIE 1960 color space
 CIE 1964 color space
 CIECAM02
 CIELUV
 CMYK color model
 Color difference
 Color model
 Color solid
 Color theory
 Color triangle
 Coloroid

 F
 Farrow & Ball
 Federal Standard 595
 Fine Paints of Europe
 G
 Gamut
 Glob (visual system)
 H
 Hexachrome
 HKS (colour system)
 HSL and HSV
 I
 ICAM (Color Appearance Model)
 ICC profile
 Imaginary color
 International Commission on Illumination
 L
 Lab color space
 LMS color space
 M
 MacAdam ellipse
 Munsell color system
 Template:Munsell-5PB-5Y
 Template:Munsell-hues

 مورد از  70رنگی بسیار زیادي ایجاد شده که در زیر به  سیستم هايبراساس کاربري هاي مختلف
.آنها اشاره می شود
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 N
 Natural Color System
 NTSC
 O
 OSA-UCS

 P
 PAL
 Pantone
 Planckian locus
 ProPhoto RGB color space
 Q
 Quattron
 R
 RAL (color space system)
 R cont.
 Rg chromaticity
 RG color space
 RGB color model
 RGB color space
 RGBA color space
 RYB color model

 S
 Sample (graphics)
 ScRGB
 SECAM
 Specifications for Web Offset Publications
 Spot color
 SRGB
 Subtractive color
 T
 TSL color space
 W
 Wide Gamut RGB color space
 X
 XvYCC
 Y
 YCbCr
 YDbDr
 YIQ
 YPbPr
 YUV
 Τ
 Template:Color space
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E:RASTGOU

•Sampling:مکانی مختصات سازي عددي

•Quantization: روشنایی مقادیر سازي عددي

 تصویر یک و کنیم انتخاب نمونه سري یک تصویر در که است این برداري نمونه از منظور•

.کنیم ایجاد جدید

.می کند تغییر نمونه ها تعداد فرکانسی محتویات به بستگی•

 بیشتر آن کردن دیجیتایز براي نمونه ها تعداد باشد باالتري فرکانس داراي تصویر چه هر•

.است

.داد هش کا را برداري نمونه فواصل می توان است تر شدید روشنایی تغییرات که مناطقی در•

 جدید تصویر یک ایجاد براي روشنایی مقادیر سازي عددي Quantizationاز منظور•

.است

WWW.GeoGIS.ir        
e_rastgou@yahoo.com 40



WWW.GeoGIS.ir                                   

e_ rastguo@yahoo.com      
Rastgou@GeoGIS.ir                                      21

WWW.GeoGIS.ir        
e_rastgou@yahoo.com 41

WWW.GeoGIS.ir        
e_rastgou@yahoo.com 42



WWW.GeoGIS.ir                                   

e_ rastguo@yahoo.com      
Rastgou@GeoGIS.ir                                      22

):N4(همسایگی چهار گانه•

):ND(همسایگی قطري •

):N8(همسایگی هشت گانه•

P

P

P
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داراي دو شرط است•

همسایگی دو پیکسل١.

براي اعمال این شرط یک محدوده باید  ( شباهت سطوح روشنایی در پیکسل٢.

.)تعریف شود

:انواع پیوستگی•

:(C4)پیوستگی چهار نقطه اي ١.

V  :محدوده مقادیر روشنایی
4

4

( )
( )

,


   q p

q N p
q C p

f f V
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: (C8)پیوستگی هشت نقطه اي ٢.

: (Cm)پیوستگی مرکب ٣.

8

8

( )
( )

,


   q p

q N p
q C p

f f V

 

4

4 4

( )
( )

,

( )&( ( ) ( ))


  

  

m
q p

D

q N p
q C p

f f V

و

q N p N p N q V
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0 0 0 0

1 0 0 1

1 0 1 1

1 1 0 0

پیوستگی چهار نقطه اي

پیوستگی هشت نقطه اي

پیوستگی مرکب
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ساده تصویر یک در RGB، مولفه هاي افقی شدت نمودارهاي R و G و B آن 
  رنگی کردن مشخص است مطلوب .است زیر شکل به n-1 تا 0 موقعیت براي

.می بیند است گرفته قرار وسط موقعیت در که زمانی فرد یک که

Red

0 N-1

0.5

1

f

p

Green

0 N-1

0.5

1

p

f

Blue

0 N-1

0.5

1

f

p

1 1 1 1
( )

2 2 2 2
     R G B R G B G

WWW.GeoGIS.ir        
e_rastgou@yahoo.com 48



WWW.GeoGIS.ir                                   

e_ rastguo@yahoo.com      
Rastgou@GeoGIS.ir                                      25

 براي دو زیر مجموعهS1  وS2 )که در زیر آورده شده، مطلوب ) دو تصویر
.باشد v={1}است موارد زیر اگر مجموعه 

1 0 0 0

0 0 1 0

0 0 1 0

0 1 1 1

0 0 1 1

0 1 0 0

1 1 0 0

0 0 0 1

S1 S2
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پیوستگی چهار گانه) الف

1 0 0 0

0 0 1 0

0 0 1 0

0 1 1 1

0 0 1 1

0 1 0 0

1 1 0 0

0 0 0 1

S1 S2
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پیوستگی هشت گانه) ب

1 0 0 0

0 0 1 0

0 0 1 0

0 1 1 1

0 0 1 1

0 1 0 0

1 1 0 0

0 0 0 1

S1 S2
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پیوستگی مرکب) ج

1 0 0 0

0 0 1 0

0 0 1 0

0 1 1 1

0 0 1 1

0 1 0 0

1 1 0 0

0 0 0 1

S1 S2
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بین این دو مجموعه چه نوع پیوستگی هایی وجود دارد) د
پیوستگی مرکب◦

پیوستگی هشت گانه◦

1 0 0 0

0 0 1 0

0 0 1 0

0 1 1 1

0 0 1 1

0 1 0 0

1 1 0 0

0 0 0 1

S1 S2
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 اولیه تصویر از خاص کاربرد یک براي نتیجه که است نحوي به تصویر پردازش اصلی هدف•
.باشد بهتر

:دسته دو•
مکان حوزه روش هاي•
فرکانس حوزه روش هاي•

.باشند زیر صورت به کلی حالت در می توانند مکان حوزه در تصویر پردازش توابع•
Point) نقطه اي تک پردازش١. processing): انجام پردازش پیکسل یک روي بر 

.می شود

T(f)

( , ) { ( , )}g x y T f x y

f(x,y) g(x,y)

g(x,y) :تصویر بھبود یافتھ

f(x,y) :تصویر اولیھ
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اپراتور حال این در T عمل پیکسل هر خاکستري سطوح مقادیر روي بر تنها  
  ترین ساده که می شود انجام همسایگی ها گرفتن نظر در بدون پردازش و می کند

.می باشد تصویر بهبود روش
:)همسایگی روش( نقاط از مجموعه اي از استفاده با )بهبود( پردازش٢.
 مجموعه اي از و کند عمل x,y نقطه هر روي بر صرفاً می تواند T اپراتور روش این در◦

 بهبود تصویر در g مقدار آوردن بدست براي x,y نقطه همسایگی در پیکسل ها از
.کند استفاده یافته

T(f)

1 1 1 1( , ) { ( , , , , , .....)}   g x y T f x y x y x y

f(x,y) g(x,y)

g(x,y) :تصویر بهبود یافته

f(x,y) :تصویر اولیه
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 براي اپراتور نقطه ايT حاالت زیر را بررسی کنید.
 S=T(r)

r  :مقادیر سطوح خاکستري تصویر اولیه
S  :مقادیر سطوح خاکستري تصویر بهبود یافته

0

256-L=L’

s

r
L

:معکوس تصویر١.

L  : مقدارDN در تصویر اولیه
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:بهبود کنتراست٢.

:فشرده سازي محدوده دینامیکی٣.

0

s

r
L

L’

0

s

r
L1=40 L2=180

L’1=0

L’2=240

L

L’
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E:RASTGOU

از استفاده با معموالً که ماهواره اي تصاویر رقومی تفسیر ویژگی هاي از 
 از بهره گیري امکان می گیرد صورت الکترونیکی دستگاه هاي و کامپیوتر
  این در .است تصاویر رقومی تحلیل و تجزیه و بررسی مختلف روشهاي
 و می شوند بررسی کمی و کیفی نظر از تصاویر طیفی ارزش هاي ،روش ها

 آماري – ریاضی نظر از تفسیر مختلف مراحل در طیفی ارزشهاي تغییرات
.می گیرند قرار تحلیل و تجزیه مورد

استفاده مورد مفسر وسیله به رقومی تفسیر هنگام که دیگري امکانات از 
 می توان جمله از که است طیفی ارزش هاي گرافیکی بررسی می گیرد، قرار

:به
و پراکندگی نمودار یا دیاگرام و اطالعاتی هاي ارزش هیستوگرام 

.کرد اشاره دوبعدي فضاهاي در ها ارزش توزیع
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.می کند کار پیکسل ها مقادیر با بیشتر طیفی عملیات•

:هیستوگرام تعریف•

.است خاکستري درجات مقادیر توزیع چگونگی از توصیفی•

 درجه مقابل در خاکستري درجه یک به مربوط پیکسل هاي تعداد اگر•

 تصویر هیستوگرام که می آید بدست نموداري کنیم ترسیم آن خاکستري

.می شود نامیده

.است تصویر یک خاکستري درجات فراوانی نمودار هیستوگرام واقع در•
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>> hist(reshape(faceimage,120*128,1), 100)
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>> plot(faceimage(50,:))
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پانکروماتیک تصاویر مثل باندي تک تصاویر در مهم مسائل از یکی 
 چند تصویر یک از )باندي تک( منوکروم شده اسکن تصویر یک ماهواره اي

.است آمده تصویر آن هستوگرام در که است باندي

پیکسلی ارزشهاي هیستوگرام این)DN( می دهد شرح را تصویر آن.

ًارزش معموال DN تعداد هیستوگرام این و است متغییر 255 -0 بین 
 عبارت به .می کند مشخص فاصله این در DN ارزش هر براي را پیکسلها

DN تناوب یا بسامد شامل هیستوگرام این دیگر VALUES تصویر یک در 
.است

شود داده نمایش گراف یا جدول صورت به می تواند هیستوگرام داده هاي. 
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•DN: Digital numbers in the range 
[o…255]
•NPIX: The number of pixels in the 
image with DN(frequency)
•PERC:  frequency as a percentage 
of the total number of image pixels
•CumNpix: cumulative number of 
pixels in the image with values less 
than or equal to DN
•Comperc: cumulative frequency as 
a percentage of the total number of 
image pixel
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  بدست تصویر رادیومتریکی کیفیت و طیفی خصوصیات از ارزشی با اطالعات می توان هیستوگرام از•

.آورد

  پایین کیفیت دهنده نشان خاکستري درجات از خاص بخش یک در متراکم هیستوگرام یک•

.است تصویر رادیومتریکی
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هیستوگرامی که تعداد پیکسل هاي مربوط به درجات خاکستري در کل دامنه گسترده شده •

.باشد حکایت از حجم اطالعات بیشتر و وضوح بیشتر دارد

:هیستوگرام تجمعی•

.است خاکستري درجات فراوانی نمودار همان•
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  مرحله انجام همچنین و بهتر بصري تفسیر براي•

  با تصویر به نیاز طبقه بندي عملیات در تمرینی

 روش هاي از منظور بدین .می باشد مناسب وضوح

.می شود استفاده تصاویر سازي بارز
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.می باشد )255-0( ممکن دینامیکی کامل دامنه به مشاهداتی دامنه از خاکستري درجات خطی تبدیل•

.می گردد کنتراست افزایش نتیجه در و خاکستري درجات در بیشتر تفاوت باعث روش این•

جدید تصویر خاکستري درجه مقدار :      •

اولیه تصویر خاکستري درجه مقدار :      •

.می رود کار به نیز شده اصالح صورت به هیستوگرام خطی تعدیل•

.می دهند قرار 255 و 0 معادل را انتها و ابتدا از صدي در•

.می شود انجام نیز قطعه اي صورت به گاه•

.می شود گرفته نظر در مجزا خطی تعدیل یک قطعه هر براي•

o i

max min

min
max min

o i min
max min

V aV b

255
a

V V

255
b V

V V

ا ی

255
V ( )(V V )

V V

 




 


 


oV

iV
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 هیستوگرام یک تصویر با سطوح خاکستري در محدوده[0,L-1]  یک تابع
.گسسته بصورت زیر می باشد

        :kامین سطح خاکستري

       : تعداد پیکسل هاي سطح خاکستري

      :تعداد کل پیکسل هاي تصویر

 روشهاي پردازش هیستوگرام یک تصویر در مجموعه روشهاي پردازش
.نقطه اي تصویر هستند

k
k

n
f (r )

n
k 0,1,2,..., L 1



 

kf (r )

knkr

n

83 83r 83 1 82 r [0,82]    
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کنید فرض r∊[0,1] ) r نگاشتی دنبال به حال )باشد یک تا صفر بسته فاصله در  
.شود S=T(r) همچنین و باشد زیر شرط دو داراي که T مثل هستیم )تابعی(

.١0≤r≤1 یک فاصله یک در فقط آن براي یعنی( باشد افزایشی و یک به یک  
).شود کم یا زیاد یکنواخت و آید بدست مقدار

.٢0≤ S=T(r) .باشد خاص محدوده یک در خاکستري مقادیر 1≥
تضمین دوم شرط و می کند حفظ را خاکستري سطوح ترتیب اول شرط  

.شود نتیجه مجاز محدوده در خاکستري سطوح به نگاشت این که می کند

0

S=T(r)

r
L-1
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چنانچه f(r) نگاشت نیز و باشد اختیار در اولیه تصویر هیستوگرام یعنی T(r)  
.باشد شده ذکر شرایط حائز

بدانیم می خواهیم f(s) این( .شد خواهد چه جدید تصویر هیستوگرام یعنی  
)است پیوسته حالت براي هیستوگرام

0

f(w)

r
L

f(r)

0
S

1

f(s)

1
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آنگاه باشد برقرار دوم و اول شرط دو چنانچه f(s) بدست زیر صورت به 
.می آید

داریم ((1)) معادله در         کردن جایگزین با:

1

r

0

r
((1)) f (s) [f (r). ] , r T (s)

s
s r 1

s T(r) f (w)dw f (r)
r s f (r)


 


 

      
 

1

f (r)

r
f (s) [f (r). ] f (s) [1] d(s) 1

s
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مثال پیوسته، حالت تا می شویم روبرو گسسته حالت با بیشتر تصاویر در 
.بود پیوسته خاکستري سطوح هیستوگرام سازي یکنواخت به مربوط قبل

تعریف زیر صورت به و .است گسسته تابع هیستوگرام دیجیتال تصاویر در 
.می شوند

0
r

L

f(s)

1

  نهایی تصویر هیستوگرام که می شود مالحظه
  تمام از یعنی است یکنواخت هیستوگرام یک

  میزان یک به خاکستري درجات سطوح
  نسبت نتیجه تصویر بنابراین .می کند استفاده

 برخوردار بهتري کنتراست از اولیه تصویر به

.است
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چنانچه است شده داده زیر شکل در تصویر یک هیستوگرام f(s) تبدیل هیستوگرام 
)هستند پیوسته کمیتها( .کنید پیدا را خاکستري درجات تبدیل تابع باشد، شده

می آوریم بدست را اولیه تصویر هیستوگرام سازي یکنواخت تبدیل تابع ابتدا:

0

2

f(r)

r
1

f(w)

0

2

f(s)

S
1

f(q)

r r 2

0 0
S T(r) f (w)dw ( 2w 2)dw r 2r        
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بدست را شده تبدیل تصویر هیستوگرام سازي یکنواخت تبدیل تابع حال 
: می آوریم

درجات تبدیل تابع به تا می دهیم قرار هم برابر را تابع دو این سپس 
: برسیم هیستوگرام دو این بین خاکستري

s s 2

0 0
V T(s) f (q)dq 2qdq s    

2 2 2r 2r s s r 2r       
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 بنابراین یکنواخت سازي هیستوگرام در تصاویر دیجیتال با استفاده از فرم
.گسسته تابع نگاشت صورت می پذیرد

با یک مثال یکنواخت سازي هیستوگرام به فرم گسسته تشریح خواهد شد.

هیستوگرام یک تصویر با هشت سطح خاکستري به صورت زیر است : مثال
.آن را یکنواخت نمایید

i

k k
r

k k i
i 1 i 1

n
s T(r ) f (r ) , 0 r 1

n

k 0,1, 2,...., L 1
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3
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4

7
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7

6

7
1

s

f (s)
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0.95

0.65

0.19

0.89
0.81

0.98
1

k
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k k k
i 0

0 0

1 1

7

2 2

7

3 3

7

4 4

7

5 5

7

6 6

7

7 1

n n
f (r ) S T(r )

n n

1
S(k ) T(r ) 0.19

7
3

S(k ) T(r ) 0.44
7

5
S(k ) T(r ) 0.65

7

6
S(k ) T(r ) 0.81

7

6
S(k ) T(r ) 0.89

7

S(k ) T(r ) 0.95 1

S(k ) T(r ) 0.98 1

S(k ) T(r ) 1 1
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بدست هیستوگرام معموالً هستند گسسته خاکستري سطوح اینکه بدلیل 
 سطوح بودن گسسته بدلیل همچنین و نیست یکنواخت کامالً آمده

 به نویز کمی شدن اضافه با همراه هیستوگرام سازي یکنواخت خاکستري
.می باشد تصویر
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 خاص شکل یک به بتوان است الزم یکنواخت هیستوگرام بجاي گاهی•

 قرار تاکید مورد را خاکستري سطوح از خاصی محدوده که  هیستوگرام

.نمود پیدا دسترسی می دهد

.اول باید هیستوگرام اولیه را یکنواخت کرد•

.سپس هیستوگرام تجمعی تصویر هدف را ایجاد نمود•
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i i

F(x.y) g(x.y)

xx

yy
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بهبود بر اساس خواص آماري موضعی تصویر١.

خصوصیات آماري موضعی تصویر نظیر متوسط و یا واریانس می تواند براي بهبود تصویر مورد  ◦
.استفاده قرار گیرد

انحراف معیار موضعی

متوسط موضعی

متوسط عمومی

( , ) ( , )[ ( , ) ( , )] ( , )

( , ) 0 1
( , )

  

  

g x y A x y f x y m x y m x y

M
A x y K K

x y
: ( , )

: ( , )

:

x y

m x y

M
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ضریب A(x,y) کنتراست با نواحی یعنی .دارد          با معکوس رابطه 
.می شود تقویت بیشتر کم

اضافه تصویر به مجدداً متوسط مقدار که می شود مالحظه فوق رابطه در 
 حفظ ناحیه هر در یا موضعی ناحیه در تصویر متوسط شدت تا می شود

 .شود

( , )x y

x
0

f(x)

0

g(x)

x
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تفریق تصویر٢.

فیلتر کردن در حوضه مکان٣.

1 2( , ) ( , ) ( , ) g x y f x y f x y
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E:RASTGOU

  خطاهاي می باشند پیکسل ها براي شده ثبت مقادیر به مربوط که خطاهایی به•

.می گوییم رادیومتریکی

.دارد بستگی کاربرد به خطا ها تصحیح•

.نیست مهم آن کم مقدار به توجه با اتمسفري تصحیح کاربرد یک در مثالً•

خطا هاي اتمسفري
رادیومتریکی

هندسی

خطا هاي دستگاهی

تصحیحات

ناشی از عملکرد سنجنده

تاثیر اتمسفر بر انرژي الکترو مغناطیس
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.می شوند هر ظا مطلق سفید یا سیاه خطوط صورت به•

  آن علل از می تواند داده ها تکثیر و ثبت و داده ها دریافت و ارسال برداشت، سیستم در اشکال بروز•

.باشد

.هستند جایگزینی روشهاي نوع از•

.است پائینی یا و باالیی همسایه خطوط مقادیر از استفاده :اول روش•

.است بعدي و قبلی خط هاي پیکسل هاي مقادیر میانگین با رفته دست از مقادیر جایگزینی :دوم روش•

.می شود گرد صحیح عدد نزدیکترین به نتیجه فوق روش در•

  جاافتاده خطوط باند با آن مقادیر که باندي و است باند ها بین همبستگی اساس بر :سوم روش•

 .می شود جایگزین دارد بیشتري همبستگی
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.می شود محاسبه خط هر پیکسل هاي میانگین مرحله اولین در•

.باشد مشخص حد یک از بیشتر نباید بعدي و قبلی خطوط از خط هر میانگین تفاوت•

  هستند 255 یا 0 پیوسته آنها مقادیر که زنجیره هایی دنبال به باید خط یافتن از بعد•

.باشیم
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.است اتمسفر ذرات  پراکنش از ناشی بیشتر•

  باندهاي در تا می شود باعث همین و است موج طول با مستقیم رابطه در پراکنش•

.باشد داشته متفاوتی اثر مختلف

  آن، علت و می شود بیشتر خطا این اثر شویم نزدیک تصویر لبه هاي به بیشتر چه هر•

  طی را بیشتري مسیر کناري، پیکسل هاي براي مغناطیس الکترو امواج که است این

.می کنند

.است کم اجسام از بازتابی انرژي میزان که می شود مطرح مواقعی در •

  قرمز مادون در کم بازتابش دلیل به آبی هاي تحلیل کاربردهاي در مثال بعنوان•

.شود انجام باید تصحیحات این نزدیک
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:می شود تقسیم کلی دسته دو به•

 انرژي بر موثر اتمسفري پارامتر هاي روش این در :کردن مدل روش١.

 گیري اندازه را ... و فشار ، رطوبت میزان ، دما نظیر  الکترومغناطیس

  مدل سنجنده به شی از ارسالی انرژي روي بر را آنها اثر و می کنیم

.می کنیم

 مقدار از آن کردن کم و  هیستوگرام شیفت مقدار تعیین با :کلی روش٢.

)نیست دقیق تصحیح(.می پذیرد انجام باند هر در  پیکسل ها
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E:RASTGOU

  از برخی معموالً نیز تصویري فیلترهاي ، واقعی فیلترهاي مانند که است خاطر این به گذاري نام این•

.می گذارند باقی را بخشی و گرفته را تصویر اطالعات

  آن همسایگان و پیکسل یک روي بر محاسبات انجام با که گرفت نظر در عملگري می توان را فیلتر یک•

.می کند تولید خروجی تصویر در پیکسل براي مقدار یک مشخص محدوده یک در

  را محاسبات کدام هر براي و شده اعمال تصویر پیکسل هاي تک تک روي بر باید فیلتر یک بنابراین•

.نماید تکرار

.شوند وارد محاسبات در باید همسایگی تعداد چه که می کند مشخص فیلتر ابعاد•

.باشد فرد آن ابعاد که داشت نظر در باید فیلتر ابعاد انتخاب در•

  بدست نتیجه سپس و شده انجام محاسبات و می گیرد قرار نظر مورد پیکسل روي بر ماتریس مرکز•

.می شود داده نسبت خروجی تصویر در متناظر پیکسل به آمده
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ًمی دهند عبور خود از که اطالعاتی نوع نظر نقطه از را فیلترها ماهواره اي، تصاویر پردازش در معموال 

:از عبارتند که می کنند طبقه بندي فیلتر نوع سه به

Low( پائین طیفی ارزشهاي عبور فیلتر١. Pass(،  

High( باال طیفی ارزشهاي عبور٢. Pass( 

Band( خاص باندهاي عبور و٣. pass(.

 از .شود می تولید اصلی تصویر با متفاوت کامالً تصویري ،مرکب فیلتر یا فیلتر نوع دو تلفیق با گاه  

  کاربرد کنتراست افزایش و تصویر پردازش در باال، عبور و پائین عبور نوع دو مذکور فیلتر نوع سه میان

.دارند زیادي

:است زیر موارد در فیلتر ها کاربرد•

تصویر نویز کاهش•

تصویر در رفته دست از اطالعات بازیابی•

تصویر بارزسازي•

... و طبقه بندي نتایج پردازش پس•
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نمود تقسیم دسته دو به کرد عمل نحوه لحاظ از می توان نیز را فیلترها.

فرکانس حوضه در فیلتر١.

مکان حوضه در فیلتر٢.

مکان حوزه در فیلتر•

low(گذر پائین فیلتر• pass filter(

 عبور را باال فرکانسهاي و می دهد عبور خود از را پایین فرکانس هاي•

.نمی دهد نشان خوب را دارد شدید تغییرات که جاهایی و .نمی دهد

  و ناگهانی تغییرات :نویز( .است تصویر از نویز حذف آن ها کاربرد هاي از یکی•

)است فرکانس شدید
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شکل فیلتر پائین گذر در حوضه فرکانس:

هرچه فرکانس افزایش می یابد فیلتر شدیدتر عمل می کند

0:شکل فیلتر پائین گذر در حوضه مکان

HL(f)

f

x

١

HL(x)
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فیلتر این که هنگامی و می دهد عبور اجازه را تصویر باالي فرکانس هاي فیلتر این 
.می شود بارزتر مرزها و لبه ها شود اعمال

فرکانس حوضه در باالگذر فیلتر شکل:

می کند ترعمل ضعیف فیلتر می یابد افزایش فرکانس هرچه

مکان حوضه در باالگذر فیلتر شکل:

0

HH(f)

f

x

١

HH(x)
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m ماتریس یک واقع در .است شده تشکیل kernel یا هسته یک از و دارند ساده ساختاري• n 

.می باشد

.شد خواهند پر اعدادي با نیاز حسب بر ماتریس این عناصر•

:است محاسبه روبروقابل فرمول از که است نیز ضریب یک داراي خطی فیلتر هر•

  نگذارد که است این آن وظیفه زیرا می شود گفته نیز Normalization ضریب ضریب، این به•

.کند تجاوز ) 255 تا 0 بیتی 8 تصویر در( قبول قابل حد از فیلتر خروجی مقدار

.می شناسند نیز کانولووشن نام به را خطی فیلترهاي•

  تا سازي بارز و  نویز کاهش از گوناگون زمینه هاي در و می باشند فیلترها پرکاربردترین از فیلترها این•

.دارند کاربرد لبه تشخیص

.باشد 1 با برابر باید فیلتر ضریب مجموع گذر پایین فیلترهاي براي•

.باشد صفر با برابر باید فیلتر ضریب مجموع گذر باال فیلترهاي براي•

1

 i

gain
k
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قرار استفاده مورد تصاویر پردازش در خیلی که گذرپائین فیلترهاي جمله از  
Average" به می توان می گیرد Filter"، Mode Filter Median"و "" Filter"  

.نمود اشاره

.١Average Filter
  با اطالعات که چرا می شوند محسوب گذر پایین فیلترهاي جمله از فیلتر این◦

  را اطالعات دیگر و داده کاهش هستند دسته این از نویزها که را باال فرکانس
 فیلترهاي نوع از که نویز کاهش فیلتر اولین .می گذارند باقی خروجی تصویر در

.می شود تعریف زیر صورت به که است میانگین فیلتر می شود محسوب خطی

١ ١ ١

١ ١ ١

١ ١ ١

1
( , )

9
g x y
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.٢Mode Filter
  نداشته تکرار اگر و .باشد داشته را تکرار بیشترین که می دهد خروجی در را مقداري فیلتر این◦

.است خالی پنجره یک فیلتر این .می دهد قرار خروجی در را اصلی پیکسل خود مقدار باشیم

.می شود استفاده نویز حذف براي فیلتر این از◦

.٣Median Filter

.جزئیات دادن دست از بدون .است نویز حذف فیلترهاي نوع از•

.نیست خطی فیلترهاي جمله از فیلتر این•

  صعودي صورت به را فیلتر و گرفته را تصویر از مقادیر تمامی پیکسل، یک روي گرفتن قرار با فیلتر این•

.می دهد نسبت مرکزي پیکسل به را نتیجه سپس .می آورد بدست را آن میانه و می کند مرتب

( , ) max ( ( , ))g x y frequency f x y
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  دارد کمتري حساسیت بزرگ خطا هاي به نسبت و نکرده تولید جدیدي عدد اینکه به توجه با فیلتر این•

.می شود داده ترجیح میانگین فیلتر به نسبت معموالً

.می شود اعمال متفاوت ابعاد با خالی پنجره یک صورت به•

.می کند حفظ میانگین فیلتر از بهتر را لبه ها کلی حالت در میانه فیلتر•

.می رود کار به تصویر خرابی رفع براي•

  و می کند استفاده آن اطراف پیکسل هاي از فیلتر این است، شده مخدوش که تصویر از جایی در مثالً•

.می دهد نسبت پیکسل آن به را خاصی عدد

( , ) [ ( ( , ))]g x y sort f x y
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این روش که اصول کلی فیلترهاي خطی می باشد را با یک مثال بیان می کنیم.
گیر متوسط فیلتر یک می خواهیم و است مفروض زیر تصویر (Average

Filter) کنیم اعمال آن روي بر را.
می باشد خطی اپراتور یک کانوولوشن ضرب.

1 2 3 2 6 5

2 4 3 3 7 4

5 6 7 7 8 3

6 2 6 4 9 1

4 5 6 5 8 0

3 2 1 5 2 3

١ ١ ١

١ ١ ١

١ ١ ١

1
( , )

9
g x y
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1 2 3 2 6 5

2 4 3 3 7 4

5 6 7 7 8 3

6 2 6 4 9 1

4 5 6 5 8 0

3 2 1 5 2 3

1
( , ) (1 1 2 1 2 1 4 1) 2.25

4
(2.25) 2

        



g x y

ruond

1
( , ) (1 1 2 1 3 1 2 1

6
4 1 3 1) 2.5 (2.5) 3

       

      

g x y

ruond

2 3

1
( , ) (6 1 7 1 7 1 2 1 6 1 4 1 5 1 6 1 5 1) 5.33 (5.33) 5

9
                    g x y ruond

5

  و می ماند ثابت نرماالیز ضریب که شده ذکر مختلف منابع در که است ذکر قابل
 و نگیرد قرار تصویر از خارج در آن از بخشی که می گیرد قرار طوري فیلتر پنجره
 فیلتر مورد در روش دو هر .می خورد برش تصویر اطراف ستونهاي و سطر مقادیر

.است درست میانگین
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 باشد ولی حتماً باید فرد باشد 33ابعاد فیلتر می تواند بیشتر از:

 5 5 , 7 7 , 9 9 , …
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 Fig. 5.5. Examples of mean value smoothing of a Landsat multispectral 
scanner infrared (band 7) image. a Original; b 3 3 smoothed version; c     
3 1 smoothed version; d 5 5 smoothed version
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بر متوالی بار دو را گیر متوسط فیلتر ناچاریم تصویر، پردازش روند یک در 
:است مطلوب کنیم، اعمال تصویر روي
.می دهد انجام مرحله یک در را فوق پردازش که معادلی فیلتر ابعاد )الف

آن ضریب و مقادیر و فیلتر خود )ب

averagef averagef

averagef averagef

g(x, y) [f (x, y)**h (x, y)]**h (x, y)

g(x, y) f (x, y) **[h (x, y)**h (x, y)]



 

M A B 1
A C**B D M N

N C D 1
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الف(

ب  (

(3 3)**(3 3) (5 5)   

٠ ٠ ٠ ٠ ٠

٠ ١ ١ ١ ٠

٠ ١ ١ ١ ٠

٠ ١ ١ ١ ٠

٠ ٠ ٠ ٠ ٠

1

9

1
**

9

1

81


٠ ٠ ٠ ٠ ٠

٠ ١ ١ ١ ٠

٠ ١ ١ ١ ٠

٠ ١ ١ ١ ٠

٠ ٠ ٠ ٠ ٠

١ ٢ ٣ ٢ ١

٢ ۴ ۶ ۴ ٢

٣ ۶ ٩ ۶ ٣

٢ ۴ ۶ ۴ ٢

١ ٢ ٣ ٢ ١
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تقویت روش دو ترکیب تصاویر، بهبود براي متداول روش یک :سوال 
 تیزتر موجب عمل این .است هیستوگرام سازي یکنواخت و باال فرکانس

 ترتیب آیا حال .می شود (sharp) تصویر کنتراست بهبود و لبه ها شدن
چرا؟ است؟ اهمیت داراي فوق عملیات انجام

است اهمیت داراي بله :جواب.
 یکنواخت ولی .می باشد خطی اپراتور یک کانوولوشن ضرب شد گفته که طور همان

.نیست پذیر امکان دو این جابجایی پس نبوده خطی هیستوگرام سازي

  بخواهیم نویز حذف براي سپس و باشیم داده انجام را فرکانس تقویت ابتدا چنانچه ولی
  هر چون کرد عوض هم با را دو این جاي می توان کنیم استفاده گیر متوسط فیلتر از

.دارند خطی حالت دو

WWW.GeoGIS.ir        
e_rastgou@yahoo.com 111

با اما است مناسب نویز حذف براي گیر متوسط فیلتر شد گفته که طور همان  
  یا .می دهد قرار تاثیر تحت نیز را لبه ها و تصویر جزئیات همزمان بطور نویز حذف

.می کند تار یا نرم را تصویر عبارتی به

لبه هاي و جزئیات حال عین در و کنیم حذف را تصویر نویز بخواهیم چنانچه  
.نمود استفاده میانه فیلتر از می توان نشوند حذف نیز تصویر

نمی باشد خطی فیلترها دیگر برخالف که است این میانه فیلتر مهم خاصیت.

باشد مختلف ابعاد در و زیر شکل هاي به می تواند میانه فیلتر پنجره:
     median f (x, y) g(x, y) median f (x, y) median g(x, y)  
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 Illustration of the effect of 
median filtering on an 
image which contains 
impulsive noise. 

 a) Original image; b) Image 
with noise; c) Filtered image
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فیلتر پنجره از کمتر طول که ساختارهایی که می شود داده نشان :نکته 
 فیلتر ابعاد نباید لذا می شوند، حذف میانه فیلتر اعمال بار دو با دارند میانه
.نمود انتخاب بزرگ نظر مورد و مفید ساختارهاي ابعاد به نسبت را میانه

x
0

f(x)

0

g(x)

x
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فیلتر این زیرا نمود، استفاده باالگذر فیلتر از می توان تصویر کردن تیز براي  
  نشان بهتر لبه ها و مرزها نتیجه در نمی دهد عبود خود از را پائین فرکانس هاي

.می شوند داده

تصویر کردن تیز روشهاي انواع
High-boost) باال فرکانس هاي تقویت١. filters (HBF))
تصویر از گیري مشتق٢.

.١High-boost filters (HBF)
اولیه تصویر ابتدا تیز تصویر یک ایجاد براي روش این در (f(x,y)) یک به را 

 متوسط فیلتر از تصویر کردن تار براي می توان( می کنیم تبدیل (fL) تار تصویر
.کرد تقویت را تصویر می توان زیر معادله از استفاده با سپس و )نمود استفاده گیر

ضریب به بستگی آمده بدست تصویر تیزي میزانCدارد می شود انتخاب کهي.

Lg(x, y) cf (x, y) (1 c)f (x, y)

0.6 c 0.9
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هیستوگرام تصویر اولیه

  هیستوگرام تصویر تار شده توسط فیلتر

متوسط گیر

هیستوگرام تصویر با تقویت فرکانس باال

x
0

f(x)

x
0

fL(x)

x
0

g(x)
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تصویر از گیري مشتق٢.

  فرکانس تقویت باعث شود گرفته مشتق برداري صورت به تصویر یک از چنانچه◦
  داده نشان بهتر تصویر جزئیات می شود باعث و شد خواهد بردار جهت در تصویر

.شود

می کنیم استفاده مشتق جاي به پیکسل ها اختالف از ما روش این در.

2 2

f

f fx
f f ( ) ( )

f x y
y

 
        
   
  

filter shape

filtershape

f f
f (x 1, y) f (x, y)

x x
f f

f (x, y 1) f (x, y)
y y

 
   

 
 

   
 





-1

1

-1 1
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 به صورت قطريمشتق گیر اعمال فیلترهاي(Roberts):

F(x.y)

x

y

f f
,

x y

 
 
 

-1

1
-1 1

0 -1

1 0

-1 0

0 1

filtershape

filtershape

f f
f (x 1, y 1) f (x, y)

y, x y, x

f f
f (x 1, y 1) f (x, y)

x, y x, y
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است، فرد فیلتر سلولهاي تعداد همیشه چون تقارن، عدم از جلوگیري براي 
.می بریم بکار زیر شکل به تقریب یک با را فیلتر

محاسبه تقریب از که داشت توجه باید اما می شود، حل تقارن عدم مشکل 
 مرکزي پیکسل مجاور پیکسل هاي مقادیر از زیرا .شده بیشتر قدري مشتق

.است شده استفاده مشتق تقریب براي پیکسل خود نه و
تصویر نویز تقویت با معموالً تصویر یک در مشتق گیري عمل انجام اینجا در 

 از دهیم انجام نویز مهار با توام را گیري مشتق بخواهیم چنانچه است همراه
.کرد استفاده می توان Prewitt اپراتورهاي

-1 0 1

-1

0

1
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Prewitt Filter

عملگر مرکزي پیکسل به نزدیکتر پیکسل هاي وزن بردن باال با بخواهیم چنانچه  

.برد بهرهsobel اپراتور از می توان کنیم بهتر را مشتق گیري اپراتور

-1 0 1

-1 0 1

-1 0 1

-1 -1 -1

0 0 0

1 1 1

yدر جھت xدر جھت 

-1 -2 -1

0 0 0

1 2 1

yدر جھت 

-1 0 1

-2 0 2

-1 0 1

xدر جھت 
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-1 -1 -1

0 0 0

1 1 1

WWW.GeoGIS.ir        
e_rastgou@yahoo.com 123

-1 0 1

-1 0 1

-1 0 1
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نوشت الپالسین براي را رابطه این می توان مشتق بجاي اختالف، از استفاده با.

جهت در بار دو اگر x جهت در بار دو و y به کنیم جمع هم با و بگیریم مشتق  
.می رسیم الپالسین بردار

2 2
2

2 2

f f
f (x, y)

x y

 
  

 

2

2

f(x,y) [f(x,y 1) f(x 1,y) 2f(x,y)] [f(x,y 1) f(x,y 1) 2f(x,y)]

f(x,y) f(x 1,y) f(x 1,y) f(x,y 1) f(x,y 1) 4f(x,y)

         

        





2 1

4
 

0 1 0

1 -4 1

0 1 0

  تیزتر جهات تمامی در را لبه ها فیلتر این

.می کند
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Horizontal Edges Vertical Edges

Left Diagonal Edges Right Diagonal Edges
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North West

EastSouth

Sobel filter

North east

South west
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3x3 kernel

5x5 kernel

WWW.GeoGIS.ir        
e_rastgou@yahoo.com 132



WWW.GeoGIS.ir                                   

e_ rastguo@yahoo.com      
Rastgou@GeoGIS.ir                                      67

Arithmetic Mean Basic Smooth: 3x3

Basic Smooth: 5x5
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این نوع فیلتر براي جدا سازي و حذف نویزهاي پریودیک و دوره اي مناسب است.

BP(x, y) HPF[LPF[image(x, y)]] HPF[LPF(x, y)] 
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E:RASTGOU

 کرد فرض ماتریسی توان می را ماهواره اي تصویر هر شد، بیان قبلی مباحث در که طور همان•

 اي ماهواره تصویر وقتی .است متفاوت آن "Line" و "Pixel" تعداد به بسته آن اندازه که

.بود خواهد بعدي چند نیز نظر مورد ماتریس شود، ایجاد اطالعاتی باند یک از بیش با

 تصویر بعدي چند فضاي یک در می توان را باندي چند یا طیفی چند داده هاي عبارتی به یا•

.نمود

  در بردار یک صورت به پیکسل هر و بود خواهد تصویر باند هاي تعداد اندازه به فضا این ابعاد•

.می شود گرفته نظر

  تري وسیع اطالعاتی دامنه تصویر باشد، بیشتر تصویر یک در طیفی ارزشهاي واریانس چه هر•

  مطالعه براي تصویري چنین و است تصویر در بیشتر هاي پدیده گویاي خود که داشت خواهد

  .باشد می تر مناسب
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.است یکدیگر به همسایه باندهاي وابستگی مهم نکته•

  تکراري و وابسته اطالعات ازدیاد موجب و است طبیعی مختلف باندهاي میان وابستگی•

.می شود

.می شود پردازش دقت آمدن پایین و پردازش زمان رفتن باال تکراري، داده هاي نتیجه•

 دارد، زیاد کاربرد سایه ها تعدیل نیز و تصاویر کنتراست افزایش در که مواردي از یکی•

Principal( تصویر متشکله اجزاي تجزیه از استفاده Component Analysis(  

Karhumen-Loeve" روش بکارگیري با که است Transform" می شود انجام.

Principal" اجراي با • Component" حساب به آماري تکنیک با روش یک که 

 در جدید محورهاي و آید می وجود به مختصات محورهاي جهت در چرخشی می آید،

.می شود ایجاد داده، اختصاص خود به را طیفی ارزشهاي واریانس بیشترین که جهتی
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 عبارتی به یا هستند مشابه اطالعات داراي که باندهایی نحوي به باید ما حالت این در•

  نتیجه در تا ببریم بین از را وابستگی این را، است وابسته هم به که باندها این هاي داده

 چون و دارند مفیدتري اطالعات حال عین در و دارند کمی حجم که باشیم داشته داده هایی

 .می رود باال نیز آنها پردازش سرعت دارند کمی حجم

 راستاي در نیز آنها داده هاي که باشند تصویر یک از باند دو ND2 و ND1 محور دو اگر•

.باشد داشته قرار آنها بر عمود

  خط یک تشکیل باند دو این داده هاي باشند، وابسته هم به کامالً باند دو این داده هاي چنانچه•

 مرکز راستاي در را محورها از یکی است بهتر اضافی اطالعات کاهش براي که داد خواهند را

 بین از را باندها بین وابستگی و باشد وابسته باند یک به داده ها تنها تا داد، قرار داده ها ثقل

)اصلی هاي موافه به تجزیه( .ببریم
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بدهد ما به را بیشتري اطالعات می تواند حاالت از برخی در جدیدي سیستم چنین.

میزان آنها در که است جدیدي مولفه هاي به دستیابی هدف اصلی مولفه تبدیل در 
.باشد تصاویر اولیه حاالت از کمتر مولفه ها این بین وابستگی و بیشتر داده ها واریانس

مزایاي از زیر، موارد کلی طور به "Principal Component" آیند می شمار به:

باندهاي از محدودي تعداد در باندي، چند تصویر یک طیفی اطالعات کمیت بیشترین  
PC مطالعه براي کمتري طیفی باندهاي تعداد از توان می نتیجه، در و شوند می معرفی 

  سرعت افزایش و کامپیوتري نیاز مورد فضاي کاهش موجب خود که کرد استفاده تصاویر

 .شود می تصویر پردازش

را نظر مورد پدیده توان می خاص، پدیده یک روي بر نمونه سطوح انتخاب از استفاده با  
.داد افزایش پدیده ها سایر از را آن تفکیک قدرت و کرده بارز مطلوب، حد تا

از حاصل باندهاي از برخی تلفیق با PC انجام براي مطلوب تصویر خام، تصویر باندهاي با  
.شود می تولید خاص مطالعه
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:از عبارتند اصلی مولفه هاي کاربرد•

عوارض بارزسازي•

ها سایه تعدیل•

زمان طول در تغییرات کشف•

تصاویر تلفیق در اصلی مولفه تبدیل از استفاده•
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  دو طی در تغییرات کشف یا گیاهی پوشش نظیر خاصی اطالعات استخراج عمومی هدف•

.می باشد مختلف زمان

.باشند شده تصحیح رادیومتریکی لحاظ از باید باند ها تمام تصویري محاسبات انجام از قبل•

.شود اعمال باید که می باشد اتمسفري تصحیحات مهم، تصحیحات جمله از•

 مختصات سیستم در حتماً باید باشد مختلف زمان چند به مربوط استفاده مورد داده هاي اگر•

.باشند داشته قرار یکسان ابعاد و مشترك

.می شود انجام پیکسل به پیکسل صورت به تصویري محاسبات که است این امر این دلیل•
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 ، تفریق از عبارتند می شود اعمال تصاویر روي که محاسبه اي عملیات معمولترین از•

مرکب فرمول هاي و تقسیم ضرب، جمع،

  در آمده پدید تغییرات کشف براي و زمانه چند تصاویر مورد در معموالً تصاویر تفریق•

Change) .می شود انجام مختلف زمانهاي طی detection) 

.می شود نویز کاهش موجب مختلف باند دو کردن جمع•

.می شود استفاده مختلف باند هاي میان سازي بارز منظور به بیشتر تصاویر تقسیم از•
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 (NIR) نزدیک قرمز مادون و (R) قرمز باند میان تفاوت که آنجایی از مثال عنوان به•

.می کنیم استفاده گیاهی پوشش هاي  نمایش براي باند ها این از است زیاد گیاهان در

:تصاویر تفریق•

  زمان دو در منطقه یک به مربوط شده مرجع هم تصاویر روي بر معموالً کار این•

.می شود انجام  مختلف

  مقدار )بگیریم نظر در آن براي بیت 8 اگر(  که بود خواهد تصویر یک آن نتیجه•

min و max از عبارتند آن پیکسل هاي براي :

Min=0 -255= -255 max=255 – 0 = +255
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 به را آن گونه اي به باید و نیستند استاندارد بصورت آمده بدست تصاویر دامنه بنابراین•

  میانگین و 255 مقدار نمودن اضافه راه ها، ساده ترین از یکی .کرد تبدیل اصلی فرم

.است حاصل مقادیر از گیري

می گیرند قرار 255 تا 0 بین دامنه در تفاضلی تصویر پیکسل هاي مقادیر صورت بدین.

که است پیکسل هایی به مربوط 127 حول پیکسل ها مقادیر آمده بدست تصویر در  

  است پیکسل هایی به مربوط 255 و صفر به نزدیک مقادیر و اند داشته را کمی تغییرات

.است بوده زیاد آنها در تغییرات که

(i, j) (i, j)
diff (i, j)

[255 g1 g2 ]
g

2
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  آستانه حد از استفاده یافته، تغییر مناطق سازي بارز براي راه ها ساده ترین از یکی•

.می شود انتخاب خطا و سعی طریق از آستانه حد براي مقدار بهترین معموالً که .است

:تصاویر تقسیم•

:است شده محاسبات نوع این از وسیع استفاده باعث عمده علت دو•

  نوردهی تغییرات از ناشی مطلوب نا اثرات کاهش یا حذف•

 مختلف طیفی خواص سازي بارز در نسبت گیري باالي قابلیت•

  باید پس .هستند نسبت گیري در خطا ایجاد موارد ترین عمده از یکی اتمسفري اثرات•

.شوند تصحیح )رادیومتریکی( اتمسفریک لحاظ از تصاویر نسبت گیري از قبل
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براي باید که .دارد قرار بینهایت تا صفر دامنه در معموالً گیري نسبت نتایج 
 شود استفاده بیتی 8 تصاویر از که صورتی در آن، تفسیر و نمایش توانایی
.داد قرار 255 تا 0 بازه در را مقادیر

دارد وجود راه دو کار این جهت:
  زیر فرمول در آنها از استفاده و ها پیکسل مقدار بزرگترین و کوچکترین محاسبه١.

گذاري مقیاس براي

(i, j) min
(i, j)

max min

R R
R 255

R R
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:زیر صورت به گذاري مقیاس براي آستانه حد یک از استفاده٢.

است صفر به مقادیر تقسیم نسبت گیري، مهم مشکالت از یکی.
.است صفر مقدار بجاي یک، مقدار کردن جایگزین یا و صفر نگرفتن نظر در◦

.می باشد آن حاصل به (Null) خالی مقدار اختصاص◦

(i, j) (i, j)

(i, j)

(i, j)
(i, j)

R 127 if R 1

R

127
255 if R 1

R
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  و مختلف طیفی هاي نسبت از استفاده گیاهی پوشش در دور از سنجش مطالعاتی روشهاي از یکی•

VI( )Vegetation( گیاهی هاي شاخص Indices( ویژه اي نوع گیاهی پوشش هاي شاخص .می باشد 

SI( ) Spectral( طیفی هاي شاخص از Indices( داده هاي از اطالعات استخراج براي که هستند  

 نزدیک قرمز مادون و قرمز طیفی هاي کانال از را اطالعات معموالً و می شود استفاده طیفی چند  ماهواره اي

 پوشش نوع شناسایی , گیاهی پوشش وجود عدم یا و وجود نمودن مشخص براي و .می کنند استخراج

  .می روند کار به گیاهی پوشش وضعیت و گیاهی

Ratio(نسبتی گیاهی شاخص١. Vegetation Index(

.می شود محاسبه زیر بصورت و می آید حساب به گیاهی شاخص ترین ساده شاخص این•

  و است بینهایت و صفر بین که است آن مقادیر دامنه یکی آن دلیل و می شود استفاده عمل در ندرت به•

.دارد وجود مخرج شدن صفر امکان آن بر عالوه

NIR
RVI

R
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(NDVI) شده نرمال تفاضلی گیاهی شاخص٢.

NDVIاست سالم و زنده گیاهی پوشش تشخیص براي عددي شاخص یک.

گیاهی پوشش اختالف شده نرمال شاخص(NDVI)که است ساده عددي شاخص یک  

.گیرد قرار استفاده مورد می تواند دور راه از سنجش هاي تحلیل و تجزیه براي

محاسباتNDVI باالي جذب داراي سالم و زنده گیاهان که است استوار اصل این بر 

  .باشند می نزدیک قرمز مادون در باال بازتابش و مرئی طیفی محدوده در امواج

پردازش در گیاهی هاي شاخص ترین کاربردي و ترین معروف از یکی شاخص این 

  .بوده تصاویر

NIR R
NDVI

NIR R
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فرمول این درNIR و نزدیک قرمز مادون باند در بازتابR در بازتاب 
  محدوده در شاخص این مقدار تئوري نظر از .می باشد قرمز باند محدوده

 به متراکم گیاهی پوشش براي شاخص این مقدار .است متغییر )-1 و +1(
 برف، ابر، آب، براي و کرده میل )0/6 تا 0/25 بین معموالً( یک عدد سمت

.می نماید تولید منفی مقادیر یخ و

مقادیر داراي معموالً نیز ابر ها و )0/25 الی 0/1 ( 0/5  از کمتر مقادیر داراي خاك ها  
.هستند صفر

و هستند تنک و معمولی گیاهی پوشش داراي 0/5 تا 0/2 شاخص با مناطقی  
.است متراکم پوشش دهنده نشان باال به 0/5 شاخص
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شاخص که است داده نشان تحقیقات NDVI دارد بستگی زیر عوامل به:

LAI(Leaf(( برگ سطح شاخص ١. Area Index( 

  )زنده توده( گیاهی بیوماس٢.

گیاهی پوشش درصد٣.

  ) روشنایی کمک  هب گیاهان  در الی  مواد تشکیل  و ایجاد( فتوسنتزي فعال جذب ۴.

(FAPAR)
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محاسبات NDVI است استوار سالمند و زنده گیاهان که اصل این بر.

تفاوت زیر شکل درNDVI می کنید مشاهده گیاه یک مختلف زمانی دوره در را.
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 براي  .باشد گیاهی پوشش میزان کننده بیان نمی تواند زمان یک درNDVI بنابراین•

  و شده محاسبه NDVI مقادیر مشخص زمانی دوره یک براي معموالً نقص این رفع

.می شود انتخاب دوره طول در موجودNDVI مقدار بیشترین پیکسل هر براي

NDVI )maximum مقدار بیشینه ترکیب روش، این به• value composite

NDVI( اختصار به یاMVC می گویند.

.است زمانی دوره طول توجه مورد نکته•

.است روز 10 تا 7 حدود چیزي دوره، این براي مقدار بهترین•
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خاك اثر کننده تعدیل گیاهی شاخص (SAVI):

شاخص به پارامتر یک کردن وارد با شاخص این در NDVI کاهش در سعی 
  :داریم گیاهی پوشش بر خاکی هاي زمینه پس اثر

L بدست خطا و سعی با معموالً که است خاك اثر کننده تعدیل فاکتور 
.می آید

مقدار تجربه اساس بر L براي و 1 متراکم گیاهی پوشش با مناطقی براي 
 خیلی گیاهی پوشش با مناطقی براي و 0/5 کم گیاهی پوشش با مناطقی

.می باشد صفر برابر کم

NIR R
SVI (L 1)

NIR R L
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 از استفاده گفتیم که همانطور .است سنجنده زمانی تفکیک قدرت مشکل اولین•

  را قابلیتی چنین سنجنده اي اگر که است متداول NDVI براي روزه 10 دوره هاي

.رسید نمی توان دلخواه نتایج به طریق آن از آنگاه باشد، نداشته

  از کمتر قرمز موج طول که آنجایی از .است دیگر مشکالت از اتمسفري اختالالت•

  NDVI مقادیر نتیجه در و می شود بیشتر اتمسفر در آن پراکنش است قرمز مادون

.است واقعی مقدار از کمتر

  در و آن کیفیت افت باعث می شود ایجاد سنجنده در زمان گذشت با که تغییراتی•

  .می شود شده ثبت انعکاس میزان در تغییر همچنین و مقادیر در تغییر نتیجه
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  باعث امر همین و می دهد پوشش را زمین از زیادي منطقه ماهواره اي تصویر•

  .شوند تصویر وسط از بیشتر اعوجاجاتی دچار تصویر کناري پیکسل هاي تا می شود

  مقادیر تا می شود باعث می گویند عمود پاي از انحراف تاثیر آن به که مسئله این

  دقیق کارهاي در دلیل همین به و  نباشد دقیق کناري پیکسل هاي براي شده ثبت

.می شود نظر صرف کناري پیکسل هاي از
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  سطح از را مختلفی طیفی و مکانی خصوصیات  با داده هایی دور، از سنجش داده هاي•

.می کنند آوري جمع زمین

  داده ها از استفاده این بنابر .می سازد آشکار را عوارض خصوصیات از بخشی کدام هر•

.می کند تر دقیق را اطالعات استخراج یکدیگر کنار در

 نسبت بیشتر اطالعات استخراج جهت مختلف داده هاي ترکیب داده ها، تلفیق از هدف•

 از حاصل مزایاي که گونه اي به می باشد منفرد داده هاي کدام هر از استفاده به بلکه

.می باشد جداگانه صورت به داده ها تک تک از استفاده از تر مفید ، داده ها ترکیب

WWW.GeoGIS.ir        
e_rastgou@yahoo.com 170



WWW.GeoGIS.ir                                   

e_ rastguo@yahoo.com      
Rastgou@GeoGIS.ir                                      86

اطالعات مختلفی را براي هر شی   هرکدامبه عنوان مثال داده هاي نوري و راداري که •

.می کندایجاد 

.تلفیق داده ها در حقیقت تکمیل آنها توسط یکدیگر است•

:کاربرد هاي تلفیق تصاویر•

واضح سازي تصاویر

بهبود دقت در تصحیح هندسی

بهبود طبقه بندي

کشف تغییرات به کمک داده هاي چند زمانه

جایگزینی اطالعات نا صحیح در یک تصویر به کمک تصاویر دیگر مثل مناطق ابري
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:تلفیق تصویر در سه سطح مختلف انجام می شود•

سطح پیکسل١.

سطح عارضه٢.

سطح تصمیم گیري٣.

.می گویند image fusionاغلب مدل ها در سطح پیکسل می باشندکه به آنها•

.ترکیب در سطح پیکسل به معنی ادغام در پایین ترین سطح پردازش و کوچکترین المان موجود می باشد•

.در این روش از داده هاي رستري که هم مختصات شده اند استفاده می شود•

.تصحیحات هندسی و هم مختصات سازي نقش بسیار مهمی در تلفیق تصاویر دارد•
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 ترکیب بهتر مکانی دقت با تصویر یک با متوسط مکانی دقت با طیفی چند تصاویر معموالً•

.می کند ارائه سازي بصري براي مناسب تصویري و شده

.می شود انجام تصویر نوع به بسته که می باشد رادیومتریک تصحیحات مرحله اولین•

 قدرت بهترین با تصاویر مرحله این در .می شود اعمال تصاویر هندسی تصحیح کار این از پس•

.می شوند مختصات هم و شده (Resample) مجدد برداري نمونه تفکیک،

 ترکیب IKONUS پانکروماتیک متري 10 با راTM متري 30 تصویر بخواهیم اگر مثالً•

.شد خواهند متري 10 پیکسل اندازه داراي هندسی تصحیح ضمن TM تصاویر ، کنیم

 تلفیق مناسب، تلفیق روش یک از استفاده با مجدد نمونه برداري و هندسی تصحیح از پس•

.می شود انجام
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E:RASTGOU

:می توان این روش ها را به چهار دسته طبقه بندي کرد•

محاسبات تصویري١.

برش گذاري٢.

قطعه بندي٣.

طبقه بندي ۴.
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اعمال تصویر روي که دانست نقطه اي عملیات یک می توان را گذاري برش  
  انتساب نظر مورد کالس هاي به را پیکسل ها مقادیر از دامنه هایی و می شود
.می دهد

آورد بدست پیکسل ها مقادیر و هیستوگرام روي از می توان را آستانه حد.

تعداد همان به باشد، داشته وجود هیستوگرام در عمده آمدگی بر تعداد هر به  
.داریم عارضه کالس نیز

 IF G(X)> T then CLASS 1 else others

بر همیشه که است این شود توجه باید گذاري برش با رابطه در که نکته اي  
.می شود اعمال تصویر از باند یک روي
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به که است مختلفی بخش هاي به تصویر یک تقسیم قطعه بندي از هدف 
.می باشند زمین روي عوارض بر منطبق ایده آل طور

در عوارض تشخیص براي را پیکسل ها مکانی توزیع بیشتر قطعه بندي در 
.می گیرد نظر

به شبیه معیاري اساس بر هم کنار در که پیکسل هایی قطعه بندي، در 
.می شود گرفته نظر در تصویر از قطعه یک عنوان به باشند، هم

 می باشد مهم قطعه بندي در پیکسل گرفتن قرار محل پس.

به کم مکانی تفکیک قدرت با تصویر براي قطعه بندي که آنجایی از 
.است گرفته قرار توجه مورد کمتر لذا نمی کند عمل خوبی
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آن در که دانست تصمیم گیري فرآیند یک می توان را طبقه بندي 

.می یابند انتقال مشخص کالس هاي فضاي به تصویري داده هاي

می کنند ایجاد تصویر مختلف باند هاي را طیفی چند فضاي.

عضو هر که می شود تعریف بردار یک صورت به فضا این در پیکسل هر 

.می دهد نشان خاص باند یک در را پیکسل مقدار بردار این

پیکسل ها قرارگیري نحوه اساس بر نیز کننده ها طبقه بندي تصمیم گیري 

.است بعدي چند فضاي این در
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 الگوریتم هاي طبقه بندي از بردار مقادیر طیفی براي هر پیکسل استفاده
.می کنند

=Xi مقدار درجه خاکستري پیکسل در باندi ام

=Nتعداد باند هاي تصویر

X1
X2
X3
.
.
.
Xn

=X
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 روش هاي استخراج اطالعات می باشد پرکاربردترینیکی از.

  از مهمترین قابلیت هاي برخی از روش هاي طبقه بندي کننده، امکان استفاده از

.اطالعات غیر طیفی در آنها و تولید نتایج دقیق تر و کامل تر است

یک خروجی و است طیفی مقادیر بردار همین طبقه بندي روش هاي ورودي  

  مشخص کالس یک داراي تصویر پیکسل هاي که است موضوعی نقشه

.می باشند

معلوم کالس با ،پیکسل تعدادي از معموالً طبقه بندي روش هاي بیشتر در  

.می شود استفاده طبقه بندي هدایت براي
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The result of classification of multispectral image (a) is a raster in 
which each cell is assigned to the some thematic class (b)
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باشد طیفی چند تصویر یک حداقل باید طبقه بندي یک ورودي.

از بهینه استفاده می دهد برتري دیگري بر را طبقه بندي روش یک که آنچه  

.است الگوریتم به وارده داده هاي

است زیر صورت به کلی مراحل باشد چه هر طبقه بندي الگوریتم:

کالس ها تعریف  ١.

داده ها انتخاب٢.

داده ها پردازش پیش٣.

طبقه بندي الگوریتم اعمال و انتخاب۴.

انجام پس پردازش هاي مورد نیاز۵.

طبقه بنديارزیابی دقت ۶.
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کالس ها تعریف بر دخیل مختلف عوامل:

  پوشش می خواهد کاربر مثالً )کاربردش( کند استفاده آن از می خواهد کاري چه در :کاربر خواست١.

  و جنگلها باغات، مراتع، .بود خواهد گیاهی شش پو اساس بر کالسش تعریف پس ببیند را گیاهی هاي

... .

  در و .ندارند وجود تصویر در کالس ها بعضی خاص زمان یک در کشاورزي در مثالً :منطقه وضعیت٢.

دارند وجود خواص گیاهی پوشش ارتفاعات از خی بر در یا  هافصل از برخی

 در باید بنابراین .دارند مشابه رفتار باند ها از تعدادي در عوارض از برخی :عوارض طیفی شباهت٣.

.نشوند گرفته نظر در اشتباه کالس دو این تا کرد دقت کالسهاي این نمونه هاي انتخاب

  تا باشد داشته باید تصویر که شرایط و پارامترها یکسري به باید :موجود داده هاي و اطالعات۴.

  تصاویر، زمانی و طیفی مکانی، تفکیک قدرت مانند .کرد توجه کنیم کسب را نظرمان مورد اطالعات

تصویر اخذ زمان
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کالس ها تعریف بر دخیل مختلف عوامل:

 از ما براي و باشد داشته کمی فضاي کالس یک است ممکن :کالس اهمیت میزان۵.

 ادغام دیگر کالس یک در را آن می توان طبقه بندي در پس باشد برخوردار کمی اهمیت

برعکس یا و .کرد

 حتماً آن براي باید است برخوردار وسیعی پوشش سطح از که عنصري :پوشش سطح۶.

 خاطر به می دهند پوشش را کمی مناطق که کالس هایی و گرفت نظر در کالس یک

  .می شوند حذف عملیات حجم آمدن پایین

  تعریف در کنیم استفاده طبقه بندي براي الگوریتمی چه از اینکه :طبقه بندي روش٧.

 تشخیص در حد چه تا کنیم استفاده می خواهیم که الگوریتمی مثالً .است مهم کالسها

.است موفق مشابه عوارض

WWW.GeoGIS.ir        
e_rastgou@yahoo.com 185

داده ها انتخاب بر گذار تاثیر عوامل:

.بپردازیم داده آوري جمع به باید ایم کرده تعریف که کالسهایی آن براساس :کالس ها تعریف١.

  تصاویري باید می شوند استفاده طبقه بندي انجام براي که تصاویري :داده ها بودن دسترس در٢.

  یا ابري تصاویر برخی .باشند شده اخذ مناسب تفکیک قدرت با و مطلوب زمان در که باشند

.دارند ... و ابر سایه

.دارد اساسی نقش داده انتخاب در پروژه دقت :پروژه ویژگی هاي٣.

  قدرت نوع 4 لحاظ از سنجنده خصوصیات به توجه با :موجود سنجنده هاي خصوصیات۴.

.کرد انتخاب را مناسب داده می توان تفکیک

  آن در داده ها آیا آن به توجه با و می کنیم استفاده الگوریتمی چه از :طبقه بندي الگوریتم۵.

.می دهند نشان را خودشان قابلیت
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داده ها پردازش پیش بر گذار تاثیر عوامل:

پردازش پیش باید شوند طبقه بندي الگوریتم وارد می خواهند داده ها وقتی 
 صورت آنها روي رادیومتریکی لحاظ از چه و هندسی لحاظ از چه هایی
.شوند طبقه بندي آماده تا گیرد

مثال بعنوان:
:رادیومتریکی تصحیحات◦

و نیاز مورد فیلترهاي اعمال ،نویز حذف اتمسفري، تصحیحات سازي، یکنواخت ...

:هندسی تصحیحات◦

اثر کردن، ژئوکد و کردن مرجع زمین زمین، کرویت ماهواره، و زمین نسبی حرکت 
... و ).می شوند تر کشیده ها پیکسل برویم تصویر اطراف سمت به چه هر(پانورامیک
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طبقه بندي هاي الگوریتم اعمال و انتخاب:

دو به می توان که دارد وجود طبقه بندي براي مختلفی هاي الگوریتم 
:کرد اشاره زیر معمول الگورتیم

Supervised) شده نظارت طبقه بندي الگوریتم١. Image
Classification)

Unsupervised) نشده نظارت طبقه بندي الگوریتم٢. Image
Classification)  
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نیاز مورد هاي پردازش پس انجام:

 نیاز تصویر این که می شود ایجاد شده طبقه بندي تصویر یک قبل، مراحل انجام از بعد◦
  .دارد پردازش ها سري یک به

 بدون پیکسل هاي کالس کردن مشخص براي (mod) اکثریت فیلتر اعمال مثالً◦
.کالس

  تلفیق کالس دو سازي جدا یا کالس دو ادغام یا مفید غیر کالسهاي از برخی حذف◦
... و شده

طبقه بندي دقت ارزیابی:

  آن صحت میزان به و داد قرار مقایسه مورد واقعیت با را نتیجه باید طبقه بندي از بعد◦
 حتی یا موجود هاي نقشه با شده طبقه بندي تصویر مقایسه با معموالً کار این برد پی

.می گردد مشخص محل، به رفتن
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زیر جدول مانند جدولی طبقه بندي دقت بیان براي طبقه بندي پایان در 
 این در کل دقت که .است معروف نیز خطاها ماتریس به که می گردد ارائه

آمده بدست درصد 53 طبقه بندي

مجموع کل  : طبقه بنديصحت کل 
شده صحیح  طبقه بندي پیکسلهاي 

به کل پیکسل ها

منهاي درصد خطاي هر کالس 100: صحت هر طبقه 

  کل مجموع : طبقه هر خطاي
  اشتباه شده طبقه بندي پیکسلهاي

  به دیگر کالسهاي در کالس آن از

  کالس آن هاي پیکسل کل
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خودکار صورت به و نداشته زیادي نقش آن در انسانی عامل که است روشی  
  باندهاي که بوده این انسانی عامل کار فقط و .می شود انجام افزار نرم توسط
.کند معرفی را نیاز مورد کالسهاي تعداد و کرده الگوریتم وارد را تصویر

مقادیر بررسی به اتوماتیک طور به افزار نرم روش این در DN مختلف باندهاي  
  به طبقه بندي یک ها مقایسه این انجام بار یک از بعد نهایت در و پرداخته تصویر
  و می دهد انجام را کار این باره دو حال و می کند ارائه کاربر به شده خواسته تعداد
  آن براي کاربر که تکراري تعداد تا روند این و می کند ارائه دقیق تري بندي کالس

.برسیم نهایی طبقه بندي به تا می یابد ادامه کرده مشخص

طبقه بندي فرآیند باشد بیشتر طبقه بندي تکرار تعداد چه هر که است ذکر قابل  
.بود خواهد دقیق تر طبقه بندي عوض در و طوالنی تر

است دقت کم ولی سریع طبقه بندي روش این.
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ایفا را مهمی نقش انسانی عامل روش این در و بوده دقیق تر روشی طبقه بندي روش این 

.می کند

که هایی کالس از )نمونه هاي پیکسل( نمونه ها سري یک انسانی عامل روش این در  

.کند معرفی افزار نرم به باید را کند )طبقه بندي( جداسازي را آنها می خواهد

نقشه از گرفتن کمک با مثال بعنوان .آید می بدست جانبی اطالعات کمک به ها نمونه این 

  .عوارض نوع کردن مشخص و محل به رفتن یا موجود هاي

دقت با آنها انتخاب است الزم می دهند، تشکیل را طبقه بندي پایه نمونه، مناطق که آنجا از 

:کرد رعایت را زیر موارد می باید ها نمونه انتخاب در کلی طور به .گیرد صورت کافی

 حتی تا باشند شده پراکنده مناسب شکل به تصویر، مختلف هاي پدیده روي بر که شوند انتخاب صورتی به◦

.نشوند حذف طیفی ارزشهاي یا درجات از یک هیچ المقدور،

 هر در طیفی انعکاس نظر از تا شوند انتخاب نمونه مناطق صورت به پدیده هر براي تصویر، از هائی قسمت◦

.شود مشاهده مطلوب همگنی نمونه
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 ًبه است ممکن که کشاورزي، طبقه در نمونه مناطق انتخاب براي مثال 
:است بهتر شود دیده تن اختالف محصوالت، نوع اختالف دلیل

 کلیه تا شود گرفته نظر در مختلف تن هاي در و نمونه بیشتري تعداد 
.شوند وارد گیري نمونه در کشاورزي طبقه به مربوط طیفی درجات

تعداد دیگر عبارت به .شوند انتخاب متناسب طور به اندازه، نظر از نمونه ها 
 مورد باندهاي تعداد از بیشتر واحد یک حداقل نمونه، هر داخل پیکسل هاي

 هر در پیکسل تعداد ،n = N )N+1 رابطه یا باشد طبقه بندي در استفاده
 مورد نمونه صورت این غیر در .باشد برقرار )باند تعداد ،n و نمونه منطقه

.شد نخواهد وارد طبقه بندي در نظر
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Minimum distance
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:Georeferencing
نحوي به است معلوم مختصات سیستم یک به جغرافیایی داده هاي دادن مطابقت  

  تحلیل و وجو پرس و داده نمایش جغرافیایی داده هاي دیگر به را آن بتوان که
  دوران،جابجایی، :مانند اعمالی گیرنده بر در می تواند سازي مرجع زمین .نمود

.باشد ... و سطح کشیدگی پیچش، حاالت برخی در و انحراف گذاري، مقیاس

Geocoding جابجایی دچار شبکه خطوط که میگیرد صورت مواقعی در  
  (Combine)  ترکیب هم با می خواهند تصویر چند زمانیکه یا باشد، شده
Image که هنگامی یا شوند Data محیط یک در Gis ما و شده استفاده  

Image همه که داریم نیاز Dataیک در Map Projection ذخیره  
.شوند

Geocodingنوع یکGeoreference برداري نمونه با که است کردن  
.می گیرد صورت رستر تصویر در مجدد
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فرآیند Geocoding می گیرد بر در را اصلی مرحله دو:

عنصر هر :اول مرحله)(Elementتصویر اصلی تصویر به رستري 

.می شود

هر ارزش :دوم مرحله DN ذخیره و تعیین جدید پیکسل یک براي 

.می شود
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1. Nearest Neighbor

2. Bilinear Interpolation

3. Cubic Convolution
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