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استخراج شده به کمک الگوریتم  SLICبهبود یافته ()E-SLIC

چکیده
] [ DOR: 20.1001.1.20089635.1400.9.1.1.8

قطعه بندی تصاویر بزرگ مقیاس سنجش از دور یکی از مهمترین پردازش هایی است که در استخراج حداکثری و دقیق اطالعات نقش بسزایی
دارد .روشهای قطعهبندی انواع مختلفی داشته که یکی از مهمترین آنها استفاده از سوپرپیکسلها میباشد .روشهای متعددی برای استخراج
سوپرپیکسلها ارائه شده که از جمله موفقترین آنها میتوان به روش خوشهبندی ساده خطی و تکراری ( )SLICاشاره نمود .اما این روش نیز
به نوبه خود دارای معایبی است که از بارزترین آنها میتوان به تولید قطعات اضا فی و عدم انطباق آنها بر اشیاء واقعی اشاره نمود .در این
پژوهش تالش شده تا حد امکان این معایب برطرف گردیده و به کمک افزودن اطالعات لبه به الگوریتم  ،SLICروش جدیدی برای قطعهبندی
تصاویر بزرگ مقیاس ارائه شود .سه نوع داده شهری مختلف از نوع هوایی و ماهوارهای ب ا قدرت تفکیک مکانی باال و با تنوع عوارض مختلف به
منظور ارزیابی روش پیشنهادی استفاده شده است .نتایج روش پیشنهادی ،عالوه بر الگوریتم اصلی  SLICبا سایر روشهای متداول قطعهبندی
سوپرپکسلها مانند الگوریتم خوشهبندی مکانی چگالی مبنا برای کاربردهای نویزدار ( )DBSCANو قطعهبندی سوپرپیکسل با نرخ آنتروپی
مقایسه شده است .مقایسه کمی نتایج به کمک پارامتر انحراف معیار درون کالسی ( )WCSDنشان میدهد که در مورد تصاویر ماهوارهای با
میانگین حدود  782و  1202واحد و در مورد تصاویر هوایی با میانگین حدود  222واحد ،انحراف معیار ق طعات تولید شده در روش پیشنهادی
از سایر روشهای رقیب کمتر است .هم چنین ارزیابی بصری حاکی از آن است که قطعات تولید شده به کمک روش پیشنهادی دارای کمترین
میزان انحراف معیار بوده و همگن میباشند.
کلید واژهها  :پردازش تصاویر بزرگ مقیاس ،قطعهبندی ،سوپرپیکسلها ،الگوریتم .SLIC
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 -1مقدمه

[ ،]3فشردهسازی تصویر ]0[ 3بصریسازی تصزویر]3[ 0
و بازیابی تصویر ]9[ 3از جایگاه مهمی برخوردار است.
قطعه بندی فرآیند دسته بندی پیکسلهای تصویر اسزت
به گونه ای که نواحی ،اشیاء یا به عبارت دیگزر قطعزاتی
که در تصویر موجود هستند از پسزمینزهِی آن متمزایز
گردند .پژوهش هزای زیزادی در زمینزه ی جمزع آوری و
طبقه بندی روش های قطعه بندی انجام شده اسزت [.]7
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تصاویر بززرگ مقیزاس سزنجش از دور بزا فزراهم آوری
امکان مشاهده زمین 1نقش بسزایی در رشد و توسزعهی
اطالعات مکزان محزور دارا هسزتند .دقزت بزاال و قابزل
مالحظهی ایزن تصزاویر در جمزعآوری داده در سزالیان
اخیر توانایی تهیزه و تفسزیر اطالعزات مزورد نیزاز را در
اختیار محققان حوزههای مختلزف از جملزه کشزاورزی،
اقتصاد ،صزنایع نظزامی ،شهرسزازی ،مزدیریت شزهری،
منزززابع طبیعزززی ،معزززدن و یزززره قزززرار داده اسزززت.
سززنجندههززای جدیززد سززنجش از دور در حززال حاضززر
تصاویر دقیقتری با قدرتهای تفکیک مکزانی و طیفزی
بززاال از سززطی زمززین اخززذ نمززودهانززد و از سززوی دیگززر
دسترسی سریعتر و وسزیعتزری بزه تصزاویر مزاهوارهای
دیجیتال به سادگی برای کاربران مختلزف فزراهم شزده
است .به همین دلیل این تصاویر به سرعت و به فراوانزی
در زمینههای متعدد به کار گرفته مزیشزوند و نیزاز بزه
روشهایی که بتوانند دقیقترین و بیشترین اطالعزات را
از تصاویر مزاهواره ای اسزتخراج نماینزد بزیش از پزیش
احسززاس مززیشززود .یکززی از مهززمتززرین ایززن روشهززا
قطعززهبنززدی اسززت [ 1و  .]2قطعززهبنززدی یکززی از
پیشپردازش های مهمی است که در شناسزایی تصزویر2
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بایزد توجززه داشزت کززه نمززیتزوان یززک روش خززا
استاندارد برای قطعه بندی برشمرد چرا که با توجزه بزا
کاربردهای مختلزف تعزاریف مختلفزی نیزز مزیتزوان از
قطعززات درون تصززویر داشززت و بززر همززین اسززاس نیززز
روش های مختلفی برای اسزتخراج ایزن قطعزات اعمزال
می شود و بنابراین انتخاب روش مناسب کامال وابسته به
نوع تصویر و کاربرد مورد نظر است.
تکنیکهای قطعهبندی موجود را میتوان به چهار دسته
متمایز تقسیم نمود )1 :حد آستانهگذاری  )2مرز-مبنزا9
 )3ناحیه-مبنزا )0 7روشهزای ترکیبزی .8در روش حزد
آسززتانهگززذاری فززرض مززیشززود کززه دسززتههززای قابززل
جداسازی در هیسزتوگرام تصزویر نشزاندهنزدهی پزس
زمینه یا اشیاء مورد نظر در تصویر هستند که به کمزک
اتخاذ حد آستانه برای هیستوگرام مزیتزوان اشزیاء را از
یکززدیگر جززدا نمززود .بسززیاری از روشهززای دیگززر
قطعه بنزدی بزر اسزاس دو خاصزیت مهزم دسزتهبنزدی
میشوند که وابسته به شدت پیکسلها بوده و در ارتباط
با همسایگیشان تعریف میشزود :شزباهت 1و اخزتالف
 .12روش هایی که تمرکز آنها بر اخزتالف موجزود میزان
پیکسلها است مرز-مبنا و روشهایی که تمرکز آنها بزر
شباهت موجود میان پیکسزلهزا اسزت را ناحیزه-مبنزا
مینامند .در روشهای مزرز-مبنزا فزرض مزیشزود کزه
خصوصیات پیکسزل ماننزد شزدت ،رنزب و بافزت بزین
نواحی مختلف به صورت ناگهانی تغییزر مزیکننزد [ 8و
 .]1روشهای ناحیه-مبنا بزر ایزن فزرض اسزتوارند کزه
پیکسل های همسایه در یک ناحیه دارای مقزادیر (مزثال
شدت ،رنب و بافت) تقریبا یکسان هستند .هیچکزدام از
روشهای مرز-مبنا یا ناحیه-مبنا به تنهایی نمزیتواننزد
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نتززایج دقیقززی بززه دسززت آورنززد .بززه همززین علززت در
پژوهش های تکمیلی از روش هایی استفاده شزده کزه از
خصوصیات مکمل هر کدام از روشهزای فزوق اسزتفاده
شود .این روشها را ترکیبی مینامند .روشهای ترکیبی
الگوریتمهای ناحیه-مبنا و مرز-مبنا را به منظور حصول
نتیجه دقیقتر ترکیب میکنند [ 11 ،12و .]12
یکززی از مهززمتززرین روشهززای قطعززهبنززدی ،تولیززد
سوپرپیکسلها 1در تصویر است که با توجه به الگزوریتم
به کار رفته در آن می تواند جزء هر کدام از دسزتههزای
فوق طبقهبندی شود [ .]13الگوریتمهای سوپرپیکسزل،
پیکسل های موجود در تصزویر را بزه نزواحی معنزاداری
تبدیل میکنزد کزه مزیتواننزد جزایگزین شزبکهبنزدی
متداول پیکسلها شوند؛ بدین ترتیب نواحی موجزود در
تصویر که نیاز به برچسبگزذاری و یزا احیانزا محاسزبه
ویژگی دارنزد تزا حزد زیزادی کزاهش مزییابنزد [.]10
روش های زیادی برای تولید سوپرپیکسل ها وجزود دارد
که هر کدام از آنها با توجه به مزایا و معایبشان بزرای
کاربرد خاصی مورد استفاده قرار میگیرند .یک الگوریتم
تولید سوپرپیکسل باید سه خصوصیت زیر را دارا باشزد
[:]13
مرزهای سوپرپیکسل های تولید شده بایزد بزا
)1
مرزهای عوارض موجود در تصویر منطبق شوند.
الگوریتم مورد نظر اگر به عنوان پیشپردازش
)2
استفاده می شود باید ساده و از نظر محاسباتی کزارا
باشد.
الگوریتم مورد نظر اگر بزه عنزوان یزک روش
)3
قطعهبندی مورد استفاده قرار میگیزرد بایزد سزریع
بوده و قطعاتی با ابعزاد نزدیزک بزه واقعیزت تولیزد
نماید.
متأسفانه بیشزتر روشهزای موجزود نمزیتواننزد ایزن
شرایط را محقق سازند و از تولید نتایج واضی و صزحیی
ناتوان هستند خصوصا زمانی که مرز عوارض و اشیاء در

Superpixel

تصویر واضی نباشد که در مورد تصزاویر سزنجش از دور
ا لب همین گونه است [ .]19از آن جا که اشیاء بزر روی
سطی زمین حتی اگر از یک نوع باشند نیز ویژگزیهزای
طیفی بسیار مختلفزی از خزود نشزان مزیدهنزد ،عزدم
موفقیززت روشهززای موجززود قابززل حززدس اسززت .ایززن
روش ها ا لزب دچزار مشزکالتی از جملزه :افززایش بزار
محاسباتی الگوریتم ،نقشه قطعه بنزدی یردقیزق ،عزدم
تطابق ابعاد قطعههزا بزا اشزیاء درون تصزویر و نیزاز بزه
تنظیم پارامترهای متعدد هستند [.]17
بر همین اساس در این پژوهش ،یک روش جدید بزرای
رفع مشکالت فوق ارائه شده است .این روش بزر مبنزای
بهبود روش خوشه بندی ساده خطی و تکراری(SLIC) 2
طراحی شده است که یکی از مهمترین و پرکزاربردترین
روشهای تولید سوپرپیکسل در حوزهی علوم کزامییوتر
میباشد [ .]13در روش پیشنهادی برای اولزین بزار بزه
کمک اطالعات لبزه و در یزک فرآینزد تکزراری ،معیزار
تخصیص پیکسل ها به قطعزات مختلزف در روش SLIC
بهبود یافته و در نهایت نقشه قطعهبندی حاصل تزا حزد
امکان به اشیاء موجود در تصویر اصلی نزدیک میشود.
هدف این مقاله ،اصالح روش  SLICبه گونهای است که
در نهایت یک نقشه قطعه بندی بهینه از تصاویر سنجش
از دور با قدرت تفکیک مکانی باال تولید شود و به همین
منظور از یک روش مهم کشف لبه [ ]18اسزتفاده شزده
که تا حد امکان اطالعزات لبزههزا را بزه صزورت دقیزق
استخراج نماید .نوآوری این مقاله اصزالح معیزار تولیزد
سوپرپیکسل ها به کمک اضافه نمودن اطالعات لبهها به
اطالعات شدت رنب موجزود در روش  SLICمزیباشزد.
هزززمچنزززین جهزززت افززززایش دقزززت نقشزززه نهزززایی
سوپرپیکسل ها ،از روش قطعزه بنزدی سزبدهاSEEDS 3
[ ]10به عنوان نقشه قطعهبنزدی اولیزه اسزتفاده شزده
است .نتایج نهایی به دست آمده در مقایسه با برخزی از
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 -2مواد و روشها
به منظور درک بهتزر عملکزرد روش هزای قطعزهبنزدی
سوپرپیکسلهزا و علزی الخصزو الگزوریتم  SLICکزه
مبنای روش پیشنهادی میباشد ،در این بخش به شزرح
و بررسی برخزی از آنهزا پرداختزه شزده اسزت .بزه ایزن
منظور ابتدا الگوریتم  SLICبه صورت کامل معرفی شده
و سیس دو روش متداول در قطعهبندی سوپرپیکسلهزا
به نامهای الگوریتم خوشهبندی مکانی چگالی مبنا برای
کاربردهزززای نزززویزدار )DBSCAN( 1و قطعزززهبنزززدی
سوپرپیکسلها با نرخ آنتروپی انتخاب شده و نحزوه کزار
آنها شرح داده شزده اسزت [ 11 ،17و  .]22هزمچنزین
قسمت های پایانی این بخش نیزز بزه معرفزی دادههزای
مورد استفاده در این مقاله اختصا یافته است.
 -1-2روش قطعهبندی SLIC
تکراری2

) (SLICیکزی
روش خوشه بندی ساده خطی و
از روشهززای مهززم تولیززد سوپرپیکسززل و بززه تبززع آن
قطعه بندی است که بار محاسزباتی آن کزم اسزت .ایزن
روش توسززط گززروه بازنمززایی تصززویر و بصززریسززازی3
) (IVRGتوسعه داده شزده اسزت .ایزن الگزوریتم یزک
فضای پزنج بعزدی از رنزب و مختصزات تصزویر تولیزد
Density-based spatial clustering of applications with
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روش های رقیب نشان از برتری روش پیشنهادی در این
مقاله دارد.
در ادامه متن ابتدا به معرفی دادههای مزورد اسزتفاده و
نیزززز شزززرح الگزززوریتمهزززای متزززداول قطعزززهبنزززدی
سوپرپیکسلها پرداختزه شزده اسزت .سزیس در بخزش
سززوم مراحززل مختلززف الگززوریتم روش پیشززنهادی بززه
صورت کامل معرفی شده است .در بخش چهارم ارزیابی
بصری و کمی نتایج به همراه بررسی تکمیلی آنها آورده
شده و بخش آخر مقاله نیزز بزه نتیجزهگیزری نهزایی و
ارائهی پیشنهادات اختصا یافته است.

] [ DOR: 20.1001.1.20089635.1400.9.1.1.8

می کند که در آن پیکسلها به صزورت فشزرده و البتزه
یکسان تقسیم بندی می شوند .ایزن فضزای پزنج بعزدی
شامل مقادیر  L,a,bدر فضزای رنگزی  0 CIELABبزوده
که با مختصات  x,yتصویر همراه می شزود [ .]17تولیزد
خوشه ها بر اساس معیار شباهت در فضزای یزاد شزده و
تخمین مکان صورت میپذیرد .مزیت استفاده از فضزای
 CIELABایززن اسززت کززه در فواصززل کوتززاه همززواره
یکنواخت 3است .همچنین این فضا بیشترین شزباهت را
به سیستم درک رنب توسط مغز انسان دارد و اصطالحا
از نظر مفهومی خطی است ،9بدین معنا که کزوچکترین
تغییرات در مقادیر ،قابل حدس و درک توسط سیسزتم
چشم انسان نیز میباشد درحالیکه سیستم رنگزی RGB
چنین نیست .از آنجزا کزه معیزار فاصزله اقلیدسزی در
سیستم رنگی  L,a,bصرفا برای فواصل کوچک معنادار
است؛ اگر فاصله مکانی پیکسزلهزا از یزک حزد آسزتانه
افزززایش یابززد ،شززباهتهززای بززین درجززات خاکسززتری
پیکسلها بیشتر از حد معمزول ارزر گزذار شزده و عزدد
واقعی برای فواصل پیکسلهزا بزه دسزت نمزیآیزد .بزه
همین دلیل استفاده از معیزار فاصزله اقلیدسزی در ایزن
فضا توصیه نمی شود .در این روش معیار فاصله جدیدی
مطرح شده است کزه در آن ابعزاد سوپرپیکسزلهزا نیزز
لحاظ میشود.
روند انجام کار بدین صزورت اسزت کزه در ابتزدا تعزداد
سوپرپیکسلهزا ( )Kبزه عنزوان ورودی از کزاربر گرفتزه
میشود .سوپرپیکسلهای تصویر باید در انتهزا بزا سزایز
یکسان تولید شده و از تولید قطعزات خیلزی بززرگ یزا
خیلی کوچک تا حد امکان جلوگیری شود .بنابراین ،اگر
تعداد کل پیکسل ها برابر  Nباشد ،آنگاه هر سوپرپیکسل
به صورت متوسط دارای تعداد  N/Kپیکسل خواهد بزود
و برای هر سوپرپیکسزل پزارامتر زیزر بزه عنزوان مرکزز

1

Simple Linear Iterative Clustering

2

Uniform

3

Image and Visual Representation Group

3

Perceptually linear

noise
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تعریف میشود که از محل تقاطعهای شبکه منظم روی
تصویر به وجود آمدهاند (رابطه (:))1
رابطه()1
) S  (N / K
در ابتدا اگر شبکهبندی تصویر به صورت منظم باشد به
تعداد  Kمرکز انتخاب میشود .پارامترهای این مراکز
برابر است با Ck  [lk , ak , bk , xk , yk ] :و ]  . k  [1, Kاز
آنجا که مساحت یا بزرگی هر سوپرپیکسل برابر S 2
است ،میتوان فرض کرد که پیکسلهای متعلق به آن
خوشه میتوانند در یک محدوده  2S  2Sدر اطراف
مرکز آن سوپرپیکسل در صفحهی مسطحاتی  xyقرار
گیرد.
در الگوریتم  SLICاز معیار فاصلهای استفاده میشود که
بزززه کمزززک آن همزززاهنگی و فشزززردگی اشزززکال
سوپرپیکسل ها حفظ شود .این معیار بزرای هزر دو نزوع
تصاویر خاکستری و رنگی قابل استفاده است .این معیار
فاصله ) Ds ( x, yبه صورت رابطه( )2بیان مزیشزود .در
رابطه( Ds ( x, y) ،)2مجموع فواصل  labو صزفحه ی xy

2

نمایانگر نرم  L2میباشد .در رابطه( )3اطالعات

رنب و شدت پیکسل به صورت همزمان مورد استفاده
قرار میگیرد.
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است که به کمک بازه شبکه  Sنرمال شده است .پارامتر
 mدر این فاصله میزان فشردگی سوپرپیکسل را کنتزرل
می کند .هر چزه ایزن پزارامتر بزرگتزر باشزد ،فشزردگی
سوپرپیکسلها بیشتر خواهد بود .بازه معرفی شده بزرای
این پارامتر 22[ ،تا  ]1خواهد بود که در اکثریت مزوارد،
عدد  12در نظر گرفته میشود.
الگوریتم  SLICبه کمک انتخاب  Kمرکز منظم خوشه
آ از میگردد .سیس این مراکز به پیکسلی منتقل
میشود که در یک همسایگی  3×3داری کوچکترین
گرادیان باشد چرا که انتخاب یک پیکسل لبه یا نویزدار
در ابتدای امر به هیچ وجه مطلوب نیست .گرادیان
تصویر طبق رابطه( )3محسابه میگردد که در آن
) I ( x, yبردار پیکسل در سیستم رنگی  Labبوده و

) dlab  ((lk  li ) 2  (ak  ai ) 2  (b k  bi ) 2

رابطه()2

) d xy  ((x k  x i ) 2  (y k  y i ) 2

رابطه()3

2

)G( x, y)  I ( x  1, y)  I ( x  1, y)  I ( x, y  1)  I ( x, y  1
2

هر پیکسل در تصویر به نزدیک ترین مرکز خوشه که در
محدوده جستجو قرار گرفته تعلق پیدا میکنزد .پزس از
اتمام بررسی تمام پیکسل ها ،مراکز جدید خوشههزا بزه
کمک میانگین بزرداری  Labxyپیکسزل هزای درون آن
محاسبه میشود.
در انتهای عملیات ممکن است برخی برچسزبهزای بزه
اصطالح انحرافی 1در تصویر باقی مانده باشزند .بزه ایزن
1
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Stray

معنا که برخی پیکسلها در مجاورت یک قطعزه بززرگ
وجود دارند که برچسزب آنهزا نیزز بزا آن قطعزه بززرگ
یکسان است اما به آن قطعه متصل نشدهاند .در انتهزای
کار این موارد نیز بررسزی شزده و قطعزات زائزد حزذف
میگردند .شبه کد الگوریتم  SLICبه فرم زیر مزیباشزد
[:]17
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شبه کد الگوریتم SLIC
.1
.2
.3
.0

شروع حلقه :برای هر خوشه با مرکز

Ck

در یک همسایگی مربعی به ابعاد  2S×2Sدر اطراف مرکز خوشه ،پیکسلهای مرتبط را با توجه به رابطه( )2بیاب
پایان حلقه
مراکز جدید خوشهها و خطای  eرا محاسبه کن( .خطای  :eفاصله  L1بین مرکز خوشه جدید و قدیم)
تکرار را ادامه بده تا زمانیکه حد آستانه>e
بازبینی برچسبهای پیکسلهای همسایه

 -2-2روشهای قطعهبندی رقیب
در این بخش روشهزای قطعزه بنزدی متزداول و مزورد
استفاده جهت مقایسزه بزا روش پیشزنهادی شزرح داده
میشود.
 -1-2-2روش قطعهبندی سوپرپیکسلها به کمک
الگوریتم DBSCAN

در روش سززاده و در عززین حززال مززورر  DBSCANکززه
توسط شِن و همکاران [ ]11در سال  2219ارائزه شزده
است ،بزرای قطعزه بنزدی سوپرپیکسزل هزا از الگزوریتم
خوشه بندی مکانی چگالی مبنا برای کاربردهای نزویزدار
( )DBSCANاستفاده میشود[ .]21ایزن روش دارای دو
مرحله است .در مرحله اول پیکسزل هزا بزه سزه دسزته
برچسب گذاری شده ،1کاندید 2و دانه 3تقسیم میشوند.
پیکسل باالی سمت چپ تصویر در ابتدای امر به عنوان
دانه لحاظ میشود سیس فاصله ترکیبی( 0کزه ترکیبزی
از دو نوع فاصزله اقلیدسزی اسزت) بزرای پیکسزلهزای
همسایه ی دانه در هر مرحله محاسبه شده و اگر از حزد
آستانه مزورد نظزر کمتزر باشزد آن پیکسزل بزه عنزوان
کاندید در نظر گرفته می شود .پس از آن ،پیکسزلهزای

 -2-2-2روش قطعه بندی سوپرپیکسل ها با نرر
آنتروپی
یکززی از روشهززای مهززم و کززاربردی در قطعززهبنززدی
استفاده از گرافها 9است [ .]22در ایزن روش کزه آنزرا
اختصززاران نززرخ آنتروپززی مززینززامیم ،قطعززهبنززدی
سوپرپیکسل ها به عنزوان یزک مسزاله بهینزه سزازی در
توپولوژی گراف در نظر گرفته شده و به منظور حزل آن

Candidate

2

Seed

3

Berkeley

Combination distance

0

Graph
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دارای برچسب بهنگام سازی شده و تمزام پیکسزلهزای
کاندید برچسب دانه را به خود میگیرند .فرآیند بهنگزام
سززازی بززه کمززک دو شززرط پایززان مززییابززد )1 :تعززداد
سوپرپیکسل هزایی کزه کزاربر از ابتزدا مشزخص نمزوده
محقق شود )2 .هیچ کدام از پیکسلهزای درون تصزویر
بدون برچسب نباشند.
مرحله دوم در روش قطعه بندی مزذکور اد زام قطعزات
کوچززک بززا در نظززر گززرفتن اطالعززات مکززانی و رنززب
می باشد .بدین صورت که اختالف رنزب و نیزز نزدیکزی
مکانی بین دو قطعه تعیین میکند که آیا در هم اد زام
شوند یا خیزر .ایزن روش بزر روی دادههزای اسزتاندارد
قطعهبندی دانشگاه برکلی 3آزمایش شده و نتایج نهزایی
نشان میدهد که عالوه بر دقت مطلوب سرعت بزاال نیزز
از مزیتهای این قطعهبندی خا است.

] [ Downloaded from jgit.kntu.ac.ir on 2023-01-09

.3
.9
.7
.8
.1

مقداردهی اولیهی مراکز خوشهها  Ck  [lk ,ak , bk , xk , yk ]Tبه وسیله شبکهبندی تصویر در ابعاد . S
تغییر مراکز خوشهها در یک همسایگی  n×nبه سمت پیکسلی که کمترین گرادیان را دارد.
تکرار کن
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یک تابع هدف پیشنهاد می شزود .ایزن تزابع از دو جززء
تشزکیل شزده اسزت )1 :نزرخ آنتروپزی بزرای پیمزایش
تصادفی 1روی گراف  )2پارامتر برقزرار کننزده تعزادل.2
نرخ آنتروپی خوشههزای همزوژن و فشزرده را مزدیریت
میکند که تالش میشزود تنهزا متعلزق بزه یزک شزیء
درون تصویر باشند .حزال آنکزه پزارامتر برقزرار کننزده
تعادل تولید خوشههایی با سایز یکسزان را برعهزده دارد
و با کنترل خوشههای تولید شزده از ایجزاد قطعزههزای
اضافی 3جلوگیری میکند [.]22
 -3-2دادههای مورد استفاده
در ایزن مقالزه دو سزری مختلزف از دادههزای هزوایی و
ماهواره ای برای آزمایش روش پیشنهادی مورد اسزتفاده
قرار گرفته است.

 -3روش قطعهبندی پیشنهادی

 -1-3-2داده هوایی
مجموعززه اول دادههززای مززورد آزمززایش از پایگززاه داده
مسززابقهی تلفیززق دادههززای 0 IEEEدر سززال 2213
استخراج شده است .ایزن داده در  13مزارس  2213بزه
وسیله ی یک سنجنده ی هوابرد که در ارتفاع  322متزر
پرواز می کرده است اخذ شده اسزت .تصزاویر از قسزمت
شهری و بندری شهر زیبزروژ بلژیزک ( 31.33درجزهی
شمالی و  3.22درجهی شرقی) اخذ شده اسزت .قزدرت
تفکیک مکانی ایزن تصزاویر  3 cmبزوده و در سزه بانزد
 RGBموجود مزیباشزند 3 .قسزمت از یکزی از تصزاویر
اصلی این مجموعزه کزه دارای ابعزاد 12222 ×12222
پیکسل میباشند به عنوان نمونه جهت آزمایش در ایزن
تحقیق مورد استفاده قرار گرفته است که در شزکل ()1
قابل مشاهده است.
 -2-3-2دادههای ماهوارهای
مجموعه دوم دادههای مورد آزمزایش شزامل دو تصزویر

Pleiades

3

World-View2

9

Pan-sharpen

7

http://www.intelligence-airbusds.com/en/23-sample-

8

Random walk

1

Balancing term

2

Over-segmentation

3

Edge-based SLIC

GRSS data fusion contest dataset

0

Sticky edge adhesive superpixels
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در روش قطعه بندی پیشنهادی ،از یک فرآیند بازگشتی
برای بهبود عملکزرد روش قطعزهبنزدی  SLICاسزتفاده
شده است .همانطور که در رابطزه ()2ر بخزش معرفزی
روش  SLICمشززاهده شززد ،در ایززن روش از اطالعززات
مکانی پیکسلها ( )x,yو نیز اطالعات طیف رنگی آنهزا
( )RGBدر فرآیند قطعهبندی استفاده میشود .در روش
قطعه بندی پیشزنهادی عزالوه بزر اطالعزات یزاد شزده،
اطالعات لبه تصویر نیزز بزه فرآینزد تولیزد و اسزتخراج
سوپرپیکسلها اضافه می گردد و بزه همزین دلیزل ایزن
الگوریتم ،قطعه بندی  SLICبر مبنای لبه یزا 12E-SLIC
نامگززذاری شززده اسززت .فلسززفهی اسززتفاده از اطالعززات
لبه ها ،تولید قطعزات یزا سوپرپیکسزلهزایی اسزت کزه
اصطالحان به لبههزا چسزبیده باشزند .11بزه ایزن ترتیزب
قطعات تولیدی به گونه ای نخواهند بود که مرز عزوارض
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مزززاهوارهای از دو سزززنجندی متفزززاوت :داده مزززاهواره
پالیدیس 3و داده ماهواره ورلد ویوی  .92تصویر ماهواره
پالیززدیس محصززول پززنشززارپن 7شززدهای اسززت کززه از
منطقهی کلرادو در آمریکا اخذ شده و از اینترنت 8قابزل
دانلززود اسززت .ابعززاد ایززن تصززویر  1222×1222بززوده و
قدرت تفکیک مکانی آن برابر  2/3متر است .هزمچنزین
تصویر مزاهواره ورلزدویو 2از شزهر ریزاض در عربسزتان
سعودی اخذ شده و از اینترنت 1قابل دسترسی میباشد.
ابعاد تصویر  1222×1282بزوده و رزولوشزن مکزانی آن
برابر  2/09متر است .هر دو تصزویر درشزکلهزای ( )2و
( )3قابل مشاهده هستند.
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و اشیاء از داخل آنها عبور کند .اساسا بهتزرین قطعزات
تولید شده در یک نقشه قطعهبندی قطعاتی هستند کزه
تا حد امکان به ابعاد واقعزی عارضزه در تصزویر نزدیزک
بوده و مرز آنها عمال لبه عارضزهی مزورد نظزر باشزد .از
آنجا که الگزوریتم  SLICدر تشزخیص قطعزات همزوژن

ب

ه

شکل :1بخشهای انتخابی از یک منظر کامل تصویر زیبروژ (الف تا ه)

شکل  :2تصویر ماهواره پالیدیس

67
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شکل  :3تصویر ماهواره ورلدویوی2
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الف

قدرتمند عمل میکند با اضافه نمودن اطالعات لبزه بزه
الگوریتم برچسبگذاری پیکسلها میتوان انتظار داشت
کزه نقزاط ضززعف ایزن روش علززی الخصزو در تولیززد
قطعات اضزافه برطزرف شزود .روش پیشزنهادی شزامل
مراحل نشان داده شده در فلوچارت شکل( )0میباشزد.
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 -1-3کشف و پاالیش لبههای تصویر
بززه منظززور کشززف و اسززتخراج لبززههززا مززیتززوان از
الگوریتم های متداول مانند روش تشزخیص لبزه کنزی1
[ ]23بهره گرفت .اما روش کنی از تولید یک نقشه لبزه
دقیق و مبتنی بر واقعیت ،ناتوان اسزت .هزر چزه دقزت
لبزه هزای اسزتخراج شزده بیشزتر باشزد ،نتیجزه نهزایی
قطعه بندی حاصل نیز دقیق تر خواهزد بزود .بزه همزین
Canny

1

67

] [ DOI: 10.52547/jgit.9.1.65

دلیل در این تحقیزق از روش پیشزنهاد شزده در [ 18و
 ]20در سال  2210جهت استخراج لبهها بهزره گرفتزه
شده است که یکی از کارآمدترین و دقیق ترین روشهای
کشف لبه در حوزه علوم کامییوتر میباشد.
این روش تشخیص لبزه کزه توسزط دالر معرفزی شزده
است ،به کمزک یزک تکنیزک آموزشزی احتمزال تعلزق
پیکسل را به مجموعزه لبزههزای درون تصزویر در نظزر
می گیرد [ .]18این تکنیک آموزشی در واقع بزه دنبزال
الگوهای شناخته شده لبه ها هستند که در تصویر اصوال
به شکل خطوط موازی Y ،یا  Tظاهر میشزوند سزیس

] [ DOR: 20.1001.1.20089635.1400.9.1.1.8

شکل  :4الگوریتم روش پیشنهادی

نشریه علمی  -مهندسی فناوری اطالعات مکانی

سال نهم  شماره نخست  بهار 1400

که } ، s :{1,..., N}  {1,..., Kآنگاه  Nتعداد پیکسزلهزا
در تصویر بوده و  Kتعداد سوپرپیکسلهزا مزیباشزد .در
این صورت مجموعه کل سوپرپیکسلهای تولید شزده را
 Sمینزامیم بزه قسزمی کزه  . s  Sدر روش SEEDS
تشکیل سوپرپیکسلها به کمک بیشینه شدن یک تزابع
هدف صورت مزیپزذیرد کزه بزه فزرم روابزط( )0و ()3
میباشد.
)s*  arg max E(s

رابطه()0
به گونهای که:

)E(s)  H(s)   G(s

بسززیاری از روشهززای ترکیبززی قطعززهبنززدی نیازمنززد
مقداردهی اولیزه قطعزات مزیباشزند .سزاده تزرین نزوع
مقداردهی اولیه تخصیص یزک برچسزب مجززا بزه هزر
پیکسززل موجززود در تصززویر مززیباشززد .امززا در روش
پیشنهادی به منظور برچسزب گزذاری اولیزه قطعزات از
روش  SEEDSاستفاده می شزود چزرا کزه ایزن روش از
جملهی سریعتزرین روشهزای موجزود مزیباشزد [.10
 ]23و نیززز در افزززایش دقززت روش پیشززنهادی تززاریر
بسزززززایی دارد .در روش  SEEDSاگززززر  sنگاشززززت
تقسیم بندی سوپرپیکسل یک تصویر باشزد بزه گونزهای

Diffuse

2

Edge Sharpening

3

 Dsجدید
در روش ( SLICرابطه( ))2دو پارامتر مهم وجود دارد.
یکی پارامتر مرتبط با رنب  dlabو دیگری پارامتر
مرتبط با مختصات مکانی  . d xyهر چند که به صورت
تئوری به نظر میرسد روش  SLICقطعاتی کامال
منطبق با لبههای عوارض در تصویر تولید نماید ،اما در
عمل این اتفاق نمیافتد ،زیرا لبهها در تصویر شدت و
ضعف یکسانی ندارند و بنا بر شرایط تصویربرداری از
قبیل نور ،زمان و ...این لبهها میتوانند نمایش مختلفی
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Random decision forest

 -3-3قطعه بندی سوپرپیکسل ها به کمک معیرار

] [ DOR: 20.1001.1.20089635.1400.9.1.1.8

رابطه()3
در این تابع ) H(sبر اساس شباهت رنگزی پیکسزلهزا و
) G(sمرتبط با مرزهای سوپرپیکسل است .بیشینه شدن
تابع هدف به گونه ای خواهد بود که هیسزتوگرام رنگزی
سوپرپیکسلهزا الزامزا در یزک بزین ( )binقزرار گرفتزه
باشند .این روش به صورت تکراری مرز سوپرپیکسلهزا
را بهنگام می نمایزد یزا بزه عبزارت دیگزر پیکسزلهزای
همسایه در مرز قطعات را بین دو قطعه جابجا میکند تا
زمانیکه شرط فوق محقق شود .در این تحقیق به منظور
اسززتفاده از روش  ،SEEDSاز کززد ایززن روش در آدرس
( )/http://www.mvdblive.org/seedsاسزززتفاده شزززده
است.

 -2-3قطعهبندی اولیه به روش SEEDS

1

sS
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با کشف ایزن الگوهزا پیکسزلهزای لبزه نیزز شناسزایی
می شوند .این ایده خا به کمک جنگل تصمیمگیزری
رندم 1پیادهسازی شده است .هر درخت در ایزن جنگزل
تصززمیمگیززری موظززف بززه یززافتن لبززههززای بخشززی از
پیکسل های درون تصویر است به همین دلیزل پزیش از
پیاده سازی الگوریتم ،تصویر به قطعزات کوچزکتزر کزه
میتواند  32 ،19 ،0یا  08تایی باشد ،تقسیم مزیشزود.
در این تحقیق از تقسیم  32تایی اسزتفاده شزده اسزت.
نقشه نهایی لبهها مجموع تمام لبههایی است که توسط
کل جنگل تشخیص داده شده است که در آن احتمزال
تعلق هر پیکسل به مجموعه لبهها با عددی بزین  2و 1
مشخص شده است .این روش عالوه بزر سزرعت بزاال در
مقایسه با سایر روش های معمول نیز دقزت بیشزتری از
خود نشان داده است [.]18
از آنجا که ممکن است پس از تولید نقشه نهایی ،برخزی
از لبهها حالت پراکنده و پخش 2داشته باشند به منظزور
دستیابی به نقشهای دقیقتر طی یک مرحله تیز کردن
لبهها 3پاالیش صورت می گیرد و محصول این مرحله به
عنوان اطالعات لبه وارد فرآیند بعدی میشود.

قطعه بندی تصاویر سنجش از دور باا قادرت تفکیا

باا ...

نفیسه کاخانی و همکاران

از آنجا که شدت و ضعف تأریر اطالعات لبه میتواند در
دقت نهایی تشخیص قطعات تاریرگذار باشد ،پارامتر 
به صورت ضریبی در  Eبه رابطه ( )9افزوده میشود.
این ضریب میتواند تاریر اطالعات لبهها را کنترل نماید.

در تصویر داشته باشند .همین مسأله موجب میشود که
اتکا به صرف اطالعات فوق کفایت نکند.
حال مطابق بخش  -2-3میتوان با در اختیار داشتن
تصویر برچسبگذاری اولیه و نیز لبهها که به کمک
الگوریتم فوق به دست آمده است ،قطعات موجود در
تصویر را در یک فرآیند تکراری بهبود بخشید .ایده
اصلی استفاده از لبهها محدود کردن قطعات به مرزهای
تشخیص داده شده در تصویر است .به این ترتیب
قطعاتی که بزرگتر یا کوچکتر از ابعاد اشیاء درون تصویر
باشند به کمک مرزهای آنها تصحیی میشوند .از آنجا
که عمل اصلی قطعهبندی در الگوریتم  SLICبه وسیله
رابطه( )2انجام میپذیرد ،میتوان با دخیل کردن
اطالعات لبه آن را بهبود بخشید.
به این منظور یک پارامتر جدید به نام  Eتعریف
می شود .این پارامتر برابر با مقداری است که هر پیکسل
در نقشه نهایی لبهها به خود اختصا داده است.
سیس فاصله ) Ds ( x, yدر رابطه( )2به کمک این
پارامتر جدید به شکل رابطه( )9تعریف میشود:
رابطه()9
)Ds ( x, y)  dlab  (m / s)* d xy   E ( x, y

 -4-3پاالیش نهایی قطعات

 -4پیادهسازی و ارزیابی نتایج

 -1-4پیاده سازی روش قطعه بندی  SLICسراده و
سایر روشهای رقیب
در ابتدا روش  DBSCANبر سه مجموعه تصویر معرفزی
شده در بخش دوم پیاده سازی گردید و نتایج حاصل در
شکلهای( )3تا ( )7مشخص شده است.
همانگونه که مشاهده میشود مشکل افزونگزی قطعزات1
در تصاویر نهایی وجود دارد (خصوصا در تصاویر هزوایی
زیبروژ) و مانع از تولید قطعات مطابق با عوارض و اشیاء
در تصویر میشود.

Oversegmentation
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این پارامتر جدید میتواند نحوه تعلق پیکسل به
برچسب صحیی را تعیین نماید.
نقشه لبهها به همراه تصویر برچسبگذاری شده اولیه
به عنوان ورودی به الگوریتم داده میشود .پس از آن،
برچسب تمام پیکسلها بررسی میشوند .به این ترتیب
که معیار  Dsبرای  0همسایه پیکسل تحت بررسی (به
شرط آنکه برچسبهای یکسان نداشته باشند) محاسبه
شده و پیکسل مورد نظر به قطعهای تعلق مییابد که
کمترین  Dsرا داشته باشد .به این ترتیب عالوه بر
لحاظ کردن مختصات مکانی و طیفی پیکسل ،اطالعات
لبه نیز در این معیار نقش ایفا میکند و پیکسلها به
سمت قطعه نزدیکترین لبه همسایه خود سوق داده
میشوند .پس از آنکه برچسب هر پیکسل تعیین شد
قطعات تصویر اولیه از نو بهنگامسازی میشوند.

] [ DOR: 20.1001.1.20089635.1400.9.1.1.8

در ایززن بخززش ابتززدا بززه بررسززی نتززایج پیززادهسززازی
الگوریتمهای معرفی شزده در بخزش  2و نیزز الگزوریتم
پیشنهادی بر روی داده های موردنظر پرداخته میشزود.
سیس این نتایج به صورت کمی نیز ارزیابی میشوند.
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زمانیکه بررسی پیکسلهای تمام تصویر به پایزان برسزد
قطعاتی که به وسیلهی لبههزای ضزعیف تزر در تصزویر
جداسازی شده اند با یکدیگر تلفیق مزی شزوند؛ بزه ایزن
صورت کزه ابتزدا تمزامی پیکسزلهزای لبزه جداسزازی
میشوند چرا که این پیکسلها نباید بزه هزیچ قطعزهای
تعلق داشته باشند .سزیس پیکسزل هزایی کزه کمتزر از
مقدار حد آستانه تعیین شزده را داشزته باشزند حزذف
شده و قطعات کناری آنها با یکدیگر تلفیزق مزی شزوند.
حد آستانه تعیین شده در این مقاله برابر  %0مزیباشزد.
این فرآیند به داشتن نقشهای صحییتزر و مطزابق واقزع
کمک میکند.

نشریه علمی  -مهندسی فناوری اطالعات مکانی

سال نهم  شماره نخست  بهار 1400
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د

شکل  :5نتایج الگوریتم  DBSCANبر روی دادههای زیبروژ (الف تا ه)
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شکل  :7نتایج الگوریتم  DBSCANبر روی داده ورلدویدی2

] [ DOR: 20.1001.1.20089635.1400.9.1.1.8

شکل  :6نتایج الگوریتم  DBSCANبر روی داده پالیدیس
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الف

ج

قطعه بندی تصاویر سنجش از دور باا قادرت تفکیا

باا ...

نفیسه کاخانی و همکاران

روش نرخ آنتروپی نیز کزه در شزکلهزای ( )8تزا ()12
مشخص شزده اسزت نیزز کماکزان دارای همزین ایزراد
مززیباشززد و حتززی ایززن مسززأله در تصززویر مززاهوارهای

ب

د

ج
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الف

ورلدویوی 2که دارای عوارض متعدد بزا ابعزاد گونزاگون
است نیز تشدید شده است.

ه

شکل  :8نتایج الگوریتم نر آنتروپی بر روی دادههای زیبروژ (الف تا ه)
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شکل  :9نتیجه الگوریتم نر آنتروپی بر روی داده پالیدیس
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نشریه علمی  -مهندسی فناوری اطالعات مکانی

سال نهم  شماره نخست  بهار 1400

در نهایت نتایج روش  SLICنیز در شزکلهزای ( )11تزا
( )13مشخص شدهاند که نشان مزیدهزد ایزن روش در

الف

نوع اصالح نشده خود هرچند سزریع و سزاده بزوده امزا
همچنان ناتوان در حل معضل دو روش قبزل مزیباشزد.

ب

ج

ه

شکل  :11نتایج الگوریتم  SLICبر روی دادههای زیبروژ (الف تا ه)
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شکل  :11نتیجه الگوریتم نر آنتروپی بر روی داده ورلدویوی2

قطعه بندی تصاویر سنجش از دور باا قادرت تفکیا

باا ...

نفیسه کاخانی و همکاران
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شکل  :12نتیجه الگوریتم  SLICبر روی داده پالیدیس

شکل  :13نتیجه الگوریتم  SLICبر روی داده ورلد ویوی2

 -2-4پیادهسازی روش پیشنهادی
در این بخش به منظور بررسی روش پیشنهادی ابتدا بزا
تغییر پارامتر  تاریر این ضریب بر نتایج تصاویر هوایی
زیبروژ بررسی میشود (شکلهای ( )10تا (.))19
از نتایج بصری چنین بر میآید که مقادیر بزرگ و
کوچک  2/1( و  ،)1/2از تولید قطعاتی با ابعاد واقعی
موجود در تصویر ناتوان هستند مشکل افزونگی قطعات
در مورد مقدار بزرگ  و مشکل عدم تشخیص صحیی
قطعات در مورد مقدار کوچک  به خوبی در تصویر
مشخص است .بنابراین توصیه میشود در مورد تصاویر
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بزرگ مقیاس سنجش از دور که در آنها جزئیات متعدد
با ابعاد مختلف وجود دارند  در بازه ]  2/2تا [2/1
انتخاب شود .به نظر میرسد در مورد تصاویر زیبروژ
عدد  2/3نتایج دقیقتری را به دست میدهد .این نتایج
در بخش  -3-0به صورت کمی بررسی خواهد شد.
با بررسی بصری نتایج روش پیشنهادی بر روی تصزاویر
ماهوارهای نیز به خوبی مشزاهده مزیشزود کزه قطعزات
حاصل از این روش نسبت بزه بزاقی روشهزا بیشزترین
شباهت به تصویر واقعی را دارند و ابعاد آنها متناسب بزا
اشیاء درون تصویر است.

نشریه علمی  -مهندسی فناوری اطالعات مکانی

سال نهم  شماره نخست  بهار 1400

تصویر ه

تصویر د

تصویر ج

تصویر ب

تصویر الف

پارامتر


1/ 2

2/ 3
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2/ 1
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شکل  :15نتیجه الگوریتم  E-SLICبر روی داده پالیدیس
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شکل  :14نتایج الگوریتم  E-SLICبا تغییر پارامتر 

قطعه بندی تصاویر سنجش از دور باا قادرت تفکیا

باا ...

نفیسه کاخانی و همکاران

 -3-4ارزیابی کمی نتایج
به منظور مقایسه کمی دقت و نیز کارکرد هر الگوریتم
از پارامتر متداول انحراف معیار درون کالسی
) (1WCSDانحراف معیار درون کالسی قطعات بهره
گرفته شده است که این پارامتر بر اساس رابطه()7
بدست میآید [: ]29
Ni i2
( WCSD  
)
i 1 NTotal
m

رابطه()7

پارامترهای مورر در رابطه( )7عبارتند از m :تعداد
نواحی در تصویر قطعه بندی شده N i ،تعداد پیکسلها
در ناحیهی iام و   i2واریانس شدت 2داخل ناحیهی iام.
مقدار اسمی و ایدهآل برای  WCSDبرابر صفر است که
نشان میدهد تمام پیکسلهای درون قطعه تشکیل
شده مورد نظر دارای یک شدت واحد هستند .مقادیر
 WCSDطبق گزارشی که در [ ]29آمده است با توجه
به ابعاد و نوع تصویر متفاوت بوده و بازه مشخص از
پیش تعریف شدهای ندارد؛ به همین دلیل باید مقایسه
نسبی آن بین الگوریتمهای متفاوت لحاظ شود .باید
توجه داشت که برای داشتن یک مقایسه صحیی بازه
شدت (قدرت تفکیک رادیومتری) تصاویر مورد استفاده
باید یکسان باشند ،به همین دلیل همه تصاویر مورد
نظر پیش از ورود به الگوریتمها 8 ،بیتی شدهاند .نتایج

Intensity

2
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Within-class standard deviation

1

] [ DOR: 20.1001.1.20089635.1400.9.1.1.8

محاسبه این پارامتر در جدولهای ( )1تا ( )3ارائه
شدهاند.
جدول ( )1نتایج حاصل از تفسزیر بصزری تصزاویر را در
بخززش قبززل بززه درسززتی تاییززد مززیکنززد .هززمچنززین
همان گونه که در جداول ( )1و ( )3مشاهده مزیشزود،
انحراف معیار درون کالسی برای روش پیشنهادی بزرای
تمام تصاویر از سایر روشها کمتر است .به این دلیل که
قطعات تولید شده در این روش تا حد امکان منطبق بزر
تصویر اولیه بوده و با حذف پیکسلهای لبزه (کزه عمزال
شدتی مغایر میانگین شزدت پیکسزلهزای درون اشزیاء
دارند) ،قطعات یکنواخت تر و همسان تری به وجود آمده
است .انطباق قطعات تولیدی بزا تصزویر اصزلی در روش
پیشنهادی به کمک سادهترین روش یعنی تفسیر بصری
در تصاویر نشزان داده شزده در بخزش قبزل نیزز کزامال
واضی و مشخص است.
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جدول  :1مقایسه معیار  WCSDبرای تصاویر ماهوارهای پالیدیس و ورلدویوی 2در الگوریتمهای مختلف

تصویر ورلدویووی 2تصویر پالیدیس
823/1121

101/7073

روش

2233/0117

1817/1102

روش نرخ آنتروپی

1282/13

1297/12

روش SLIC

317/9643

661/7145

روش پیشنهادی ()E-SLIC

DBSCAN

تصویر ه تصویر د تصویر ج تصویر ب تصویر الف پارامتر 
207/27

019/89

382/22

173/80

192/19

1/ 2

292/72

133/73

281/13

291/11

321/21

2/ 1

213/46

122/57

211/51

198/41

221/19

1/5

309/91

108/03

293/11

212/20

218/13

2/ 1

جدول  :3مقایسه معیار  WCSDبرای تصاویر هوایی زیبروژ در الگوریتمهای مختلف

تصویر ه تصویر د تصویر ج تصویر ب تصویر الف

روش مورد آزمایش

001/00

178/21

329/89

300/01

321//20

DBSCAN

738/11

218/71

310/31

933/12

313/97

نرخ آنتروپی

303/23

231/21

021/23

091/21

007/32

SLIC

213/46

122/57

211/51

198/41

221/19

روش پیشنهادی E-SLIC

قطعهبندی سوپرپیکسلها می توانزد بزه عنزوان یکزی از
مهم ترین پیش پردازشهزا در حزوزه ی سزنجش از دور
باشد که نتایج آن در طبقهبندی ،فشردهسازی ،بازیابی و
دیگر فرآیندهای پردازشی مورد استفاده قرار گیرد .ایزن
الگززوریتمهززا در صززورتی سززودمند هسززتند کززه از نظززر
محاسباتی کم هزینه بوده و قطعاتی مطابق واقزع تولیزد
نمایند .برای تصاویر بزرگ مقیزاس سزنجش از دور کزه
اصوال تصاویر با تعداد باالی یک میلیون پیکسل هستند،
تعداد کمی از الگوریتمهای قطعهبندی سوپرپیکسزلهزا
وجود دارد که میتواند توصیه شود .یکزی از مهزمتزرین
این روشها  SLICاست .این روش علیر م سرعت باال و
سادگی ،همچنان از تولیزد قطعزات معنزادار در تصزویر
ناتوان است .از این رو ،در این پژوهش تالش شده تزا بزا
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 -5نتیجهگیری و پیشنهادات
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لحاظ کزردن اطالعزات دقیزق لبزه در تصزویر و اضزافه
نمودن آن به معیار دسته بندی  ،SLICقطعات اولیزه در
یک روند تکراری بهبود داده شده و نقشزه قطعزهبنزدی
دقیق تری به دست آید .این روش پیشنهادی جدیزد بزا
نززام  E-SLICبززر روی سززه مجموعززه داده مززاهوارهای و
هوایی پیاده سازی شده و نتزایج حاصزل بزا نقشزههزای
منتج از دو روش متداول دیگر با نزامهزای  DBSCANو
نرخ آنتروپی نیز مقایسه شده است .مقایسه کمّی بزرای
هر سه مجموعه داده رابت نمزود کزه روش پیشزنهادی
نسبت به سایر رقبا از جمله  ،SLICبرتر است.
از این روش مزی تزوان بزه منظزور تولیزد نقشزه حزاوی
اطالعات مکانی دقیق و به تبع آن ،استفاده در الگوریتم
طبقهبندیهای طیفی– مکانی بهره گرفت؛ زیرا با اضافه
نمودن این اطالعات به نقشههای حاصل از طبقزهبنزدی
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جدول  :2محاسبه معیار  WCDSبرای تصاویر هوایی زیبروژ با در روش پیشنهادی  E-SLICپارامترهای مختلف



... باا

قطعه بندی تصاویر سنجش از دور باا قادرت تفکیا
نفیسه کاخانی و همکاران

 تمرکزز، داشته و یا حتی برای تصاویر پیشزنهادیRGB
.نمود

. نتایج تا حد زیادی بهبود خواهد یافت،پیکسل مبنا
در مطالعات آینده می توان بر توسزعه روش پیشزنهادی
برای تصاویر چند طیفی کزه بیشزتر از سزه بانزد رنگزی
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Abstract

The segmentation of high resolution remote sensing images is one of the most important analyses that play a
significant role in the maximal and exact extraction of information. There are different types of segmentation
methods among which using superpixels is one of the most important ones. Several methods have been
proposed for extracting superpixels. Among the most successful ones, we can refer to SLIC method. This
method has some disadvantages among which can refer to over segmentation and noncompliance with the
real objects. Here, in this study, we have tried to overcome these drawbacks and propose a novel method for

[ DOR: 20.1001.1.20089635.1400.9.1.1.8 ]

segmentation of large-scale images by adding edge information to the SLIC algorithm. Three different urban
data including airborn and spaceborn images with high space resolution and different objects diversity have
been chosen with evaluate the proposed method. The results of the proposed method have been compared to

the original SLIC algorithm and other common superpixel segmentation techniques, such as DBSCAN, and
superpixel segmentation with entropy rates. The quantitative comparison of the results with the help of the
standard deviation parameter within the class (WCSD) shows that in case of satellite images with an average
of about 780 and 1040 units and in the case of aerial images with an average of about 220 units, the standard
deviation of the produced segments in the proposed method is less than the other competing methods. The
visual comparison also indicates that the components produced by the proposed method have the lowest
standard deviation and are homogeneous.
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