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مسئلهه اسئتاراس سئاات ان اک ت تصویر نوری هوایی با قدرت تفکی مکانی باال ،ه واره بهعنوان یکی اک چالشهای مهم در تهیه نقشه بهش ار
میآید .هدف اک پژوهش حاضئئر ،بهرهگیری اک قطعهبندی معنایی ت تصئئویر نوری هوایی بر پایه تهفیق شئئهکههای عصئئهی کانوولوشئئنی ع یق و
فیهترهای دوطرفه جهت اسئتاراس سئاات ان میباشئد .بهه ینمنظور ،پس اک انتااب ی مج وعه داده مناسب اک تصاویر نوری سهباندی ،با در
نظر گرفتن اینکه برای آموکش شئهکههای عصئهی ع یق نیاک اسئت تا دادههای آموکشئی با تعداد کیاد انتااب شوند و باتوجه به محدودیتهای
سئئئاتافزاری در این پژوهش ،پس اک چندین بار آکمایش ،حداقل دادهای که باالترین نرخ دقت آموکش را به دسئئئت میدهد انتااب گردید؛ تا
نتایج بهدسئئت آمده ،اک ک هود دادههای آموکشئئی ت یر منفی نپذیرد .در این پژوهش ،با بهینهسئئاکی شئئهکه عصئئهی ع یق سئئهگنت که اک نو
شئهکههای کدگذار-کدگشا میباشد ،با استفاده اک تابع بهینهساکی برآورد لحظه تطهیقی و بهکارگیری فیهترهای دوطرفه با کرنل گوسین ،فرآیند
پرداکش و اسئتاراس سئاات ان اک تصئاویر نوری تئورت گرفته است .نتایج تحقیق بر روی مج وعه داده مربوط به تصاویر نوری هوایی اک مناطق
شئئهری واقع در شئئهر پوتسئئدان آل ان اک مج وعه دادههای دو بعدی برچسئئبدار انج ن بینال ههی فتوگرامتری و سئئنجشاکدور نشئئان داد؛
بهکارگیری تهفیقی شئهکه عصئهی ع یق بهینهسئاکی شده سهگنت و فیهترهای دو طرفه با کرنل گوسین قابهیتهای بسیار مناسهی اک نظر بههود
شئئناسئئایی مرک سئئاات ان در مقایسئئه با روشهای مشئئابه اک تصئئاویر نوری با قدرت تفکی مکانی باال دارد .ه نین نتایج حاتئئل اک روش
پیشئنهادی تحقیق با معیارهای ت امیت و تئحت برای سه منطقه تست به ترتیب  19/11و  12/37درتد برای منطقه تست ش اره ی 11/77 ،
و  12/22برای منطقه تست ش اره دو 17/11 ،و  13/10برای منطقه تست ش اره سه میباشد.
كلیدواژهها :استاراس ساات ان ،ت تصویر نوری هوایی  ،قطعهبندی معنایی ،شهکههای عصهی کانوولوشنی ع یق ،فیهترهای دوطرفه
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 -1مقدمه
استاراس ساات ان اک تصاویر فتوگرامتری و سنجشاکدور
نقش مه ی در طیف وسیعی اک کاربردهای برنامهریزی
شهری و مدیریت امالک و کمین دارد [ 1و  .]2ه نین
امروکه با بهکارگیری الگوریتمهای یادگیری ع یق گان
مؤ ری در استاراس اودکار و دقیق این عارضه مهم اک
تصاویر فتوگرامتری و سنجش اک دور برداشته شده است،
اما ه واره استاراس ساات ان با سااتار هندسی پی یده
اک ت تصویر نوری ی چالش محسوب میشود[.]3
پس اک ارائه مدل موفق لی نهت 1در سال  1113بهعنوان
اولین ن ونه شهکه عصهی کانوولوشنی 2تا سال  2210و
معرفی شهکه عصهی دوئل 3بهعنوان یکی اک ده فناوری
برتر سال توسط یکی اک نشریههای مؤسسه فناوری
ماساچوست 1ایاالتمتحده آمریکا ،تحوالت رو به رشدی
در توسعه الگوریتمهای یادگیری ع ی ق 9درحیطه
فناوری هوش مصنوعی 7رخ داده است [ .]1شهکههای
عصهی ع یق دارای بیش اک دو الیه مافی 7هستند،
بهه ین عهت به آنها شهکههای عصهی ع یق میگویند
[ .]9شهکههای عصهی ع یق اغهب مشت ل بر الیه
ورودی ،الیه مافی و الیه اروجی هستند ،اما الیه مافی
میتواند شامل چندالیه اک ویژگیهای سطح پایین (مثل
لهه ساات ان) تا ویژگیهای سطح باال (مثل مدل
هندسی ساات ان) باشد [ .]7مطالعات اایر در حیطه
پرداکش تصاویر فتوگرامتری و سنجش اک دور نشان
میدهد ،یادگیری باکن اییهای ویژگی 0با استفاده اک
شهکه عصهی کانوولوشنی ع یق در کمینههای شناسایی
و استا راس عوارض دارای نتایج مطهوب و قابل اعت ادی
است [ 11 ،12 ،1 ،0 ،7و  .]12محورهای مهم این
مطالعات اغهب شامل :اه یت آمادهساکی تحیح دادهها
در بههود نتایج الگوریتم ،استفاده اک دادههای آموکشی با
تعداد باال ،استفاده اک یادگیری نظارتنشده جهت
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پیشآموکش ،طراحی یا انتااب مع اری مناسب برای
شهکه عصهی ع یق با توجه به هدف اتهی مسائل،
استفاده اک دادههای ک کی نظیر مدل رقومی سطح
حاتل اک دادههای الیدار و ه نین بهکارگیری
شهکههای عصهی کانوولوشنی برای ادغان باندهای تصاویر
چندطیفی سنجش اک دور میباشد.
برای طهقهبندی تصویر ،ی راهحل کارآمد جهت حل
مشکل در تع یم الگوریتمهای ماتهف یادگیری ماشین
استفاده اک یادگیری ع یق (شهکههای عصهی
کانوولوشنی ع یق) است [ 13و  .]11شهکههای عصهی
کانوولوشنی ع یق دارای قدرت تع یمپذیری باالیی است
به نحوی که قابهیتهایی نظیر تشایص و شناسایی اشیا
[ ،]19استاراس ویژگ ی ،]17[ 1تجزیهوتحهیل تداها
[ ]17و طهقهبندی تصاویر [ ]10را با درتد موفقیت
باالیی انجان میدهد .بسیاری اک تحقیقات تورت گرفته
در کمینه طهقهبندی و استاراس اشیا اک تصاویر
فتوگرامتری و سنجش اک دور با استفاده اک الگوریتمهای
یادگیری ع یق ،طی شش سال اایر تورت گرفته است.
جدول ( )1به مروری بر این مطالعات پردااته است.
با توجه به جدول ( ،)1ه واره مهمترین دغدغه در مهحث
بهکارگیری الگوریتمهای یادگیری ع یق در پرداکش
شئ
تصاویر سنجشاکدور با هدف استاراس ی
بهاصوص مانند ساات ان و یا بهینهساکی نتایج حاتل
اک الگوریتمهای یادگیری ع یق میباشد.
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جدول  :1مروری بر پیشینه تحقیق

پژوهشگر
(سال)

زبان
برنامهنویسی

معماری شبكه عصبی عمیق

رهیافت تحقیق

(كتابخانه)

شو
()2211

C++

C+P+C+C+ FCO +FCO
)(TF: ReLU+ Logistic

استفاده اک شهکههای عصهی کانوولوشنی با هدف
استاراس ساات ان ،راه و پهنههای آبی اک
تصاویر سنجش اک دور با قدرت تفکی مکانی
باال با دو رویکرد پیکسل مهنا و شئ مهنا []22

عهی دوست 3و
عارفی
()2217

متهب
(مت-کانو-نت و
کفی)

-

ارائه روشی نوین و مدل مهنا بهمنظور استاراس
ساات انها و شناسایی اودکار مدل سقف آنها
اک قهیل سقف مسطح ،شیروانی ،شیبدار و
هرمی که در آن اک شهکههای عصهی
کانوولوشنی با مع اری ع یق بهمنظور یادگیری
سهسهه مراتهی ویژگیهای استاراس شده اک
دادههای الیدار و تصاویر ارتوفتو استفاده شده
است []21

ماسی 1و
ه کاران
()2217

متهب
(مت-کانو-نت و
کفی)

C+P+C+P+C+P
)(TF: ReLU+ ReLU+Purelin

ارائه ی شهکه عصهی کانوولوشنی به نان ،PNN
برای ادغان باندهای تصاویر سنجش اک دور با
قدرت تفکی مکانی باال با مع اری سه الیه با
ت رکز بر ادغان باندهای تصاویر ،GeoEye-1
 IKONOSو ]22[ WorldView-2

بیتنر 9و
ه کاران
()2217

پایتون
(کفی)

C+C+P+C+C+P+
C+C+C+P+C+C+
C+P+C+C+C+P+
FCN+DP+FCN+
DP+C+Decn+SK+
Decn+SK+Decn+
SM+LS
)(TF: ReLU

استاراس اودکار ساات ان اک مدل رقومی سطح
نرمال شده حاتل اک کوس تصویر WorldView-2
با استفاده اک شهکه عصهی ت اماً کانوولوشنی و
بررسی قابهیتهای مع اری پیشنهادی در
مقایسه با تهفیق شهکه عصهی ت اماً کانوولوشنی
 میدان تصادفی شرطی و تهفیق شهکه عصهیچهار الیه  -میدان تصادفی مارکفی []23

نگوین 1و
ه کاران
()2213

-

2
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C+S+C+
S+C+FCO
)(TF: Tanh

ارائه اولین مدل موفق شهکه شش الیه ع یق
جهت طهقهبندی تصاویر سنجش اک دور در
شش کالس کاربری با دقتی در حدود  79تا 11
درتد و بدون انجان هرگونه پیشپرداکش بر
روی دادههای ورودی []11
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5 Bittner
2

243

] [ DOI: 10.29252/jgit.7.2.241

1

نشریه علمی پژوهشی  -مهندسی فناوری اطالعات مکانی
سال هفتم  شماره دوم  تابستان 1398

بدرینایارانان
و ه کاران
()2217

1

پایتون
(کفی)

C+BN+C+BN+P+
C+BN+C+BN+P+
C+BN+C+BN+C+
BN+P+C+BN+C+
BN+C+BN+P+C+
BN+C+BN+C+BN+
P+UP+ C+BN+C+
BN+C+BN+UP+
C+BN+C+BN+C+
BN+UP+C+BN+C+
BN+C+BN+UP+
C+BN+C+BN+UP+
C+BN+C+BN+SM
)(TF: ReLU

ارائه ی ن ونه شهکه عصهی کانوولوشنی کارآمد
بر اساس مع اری کدگذار  -کدگشا برای
قطعهبندی تصویر به نان سهگنت با قابهیت
قطعهبندی تصاویر ماتهف و توانایی باال در
استاراس اشیا با جزئیات کیاد و پی یده []21

Res-U-Net =EC+BD+DC
RN=C+BN+C+AD

ژو و
ه کاران
()2210

2

پایتون
(تنسورفهو و
کراس)

EC=RN(1)+RN(2)+RN(3)+
)RN(4
BD=BN+C+BN+C+AD
DC=UP+RN(4)+UP+
RN(3)+UP+RN(2)+RN(1)+C
)(TF: ReLU

قطعهبندی اودکار ساات ان در تصاویر هوایی
با استفاده اک شهکههای عصهی کانوولوشنی چند
قیدی .این مدل بر پایه شهکه یو-نهت بنا شده
است و قیود بهتورت چند مقیاسِ بین الیههای
ن ونه افزا به نحوی که به واقعیت کمینی مرتهط
شود قرار میگیرد []29

ااتصارات مع اری شهکههای عصهی ع یق :C :الیه کانوولوشنی؛  :Sالیه ن ونهبردار؛  :FCOالیه ت اماً متصل؛  :TFتابع فعالساک؛ :P
الیه کاهش ابعاد؛  :FCNالیه ت اماً کانوولوشنی؛  :DPالیه حذف تصادفی اتصاالت شهکه؛  :Decnالیه معکوس کانوولوشنی؛ :SK
الیه پَرِش؛  :SMالیه تهدیل توکیع احت ال کالسها؛  :LSاطای شهکه؛  :UPالیه ن ونه افزا؛  :BNالیه نرمال ساک اروجیها؛ :RN
شهکه باقیمانده؛  :ADالیه ج ع باقیماندهها؛  :ECشهکه کدگذار؛  :BDشهکه ارتهاطی کدگذار و کدگشا؛  :DCشهکه کدگشا؛ :MP
الیه کاهش ابعاد بیشینه

برای حل مسلهه استاراس ساات ان اغهب تحقیقات ترف ًا
با ادغان برای روشهای بههوددهنده اودکار لهه (مانند
فیهترهای هدایتی) در پسنتیجه الگوریتم یادگیری
ع یق استفاده کردهاند ،اما استفاده اک روشهای اودکار،
اود عامهی برای عدن کنترل الکن بر روی نتایج میباشد
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و منجر میشود تا نتایج هرچند نااواسته دچار نقص
شوند؛ بهه ین عهت نوآوریهای تحقیق حاضر در قالب
دو عنوان مورد بحث است که عهارت اند اک:
 -1بهینهساکی فرآیند آموکش مع اری یادگیری ع یق
در استاراس ساات ان اک تصاویر نوری هوایی که در
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وو و
ه کاران
()2210

3

-

C+BN+C+BN+MP+UP+
SK+C+BN+C+BN
)(TF: ReLU

استاراس ساات ان اک تصاویر هوابُرد با قدرت
تفکی مکانی باال با ارائه مع اری جدیدی بر
اساس یادگیری ع یق و بهینهساکی نتایج به
دست آمده با استفاده اک فیهترهای هدایتی
مهتنی بر ارتقاء کارایی شهکه ع یق رِک نهت با نان
رِک-یو-نهت []7

تلفیق الگوریتمهای یادگیری عمیق و فیلترهای ...
مهدی خوش برش ماسوله و همکاران

در این قس ت ،ابتدا شهکههای عصهی کانوولوشنی ع یق
معرفی میشوند .سپس روند بهینهساکی شهکههای
عصهی کانوولوشنی ع یق بیان میشود و در نهایت فیهتر
دو طرفه معرفی میگردد.
 -1-2شبكههای عصبی كانوولوشنی عمیق
با توجه به اه یت کیاد شناات تلوری شهکههای عصهی
کانوول وشنی در این تحقیق ،در این قس ت به مرور کهی

Local Connectivity
Pooling

SegNet
)Adaptive Moment Estimation (ADAM
3 Deep Feedforward Networks
2
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 -2مبانی نظری
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بسیاری اک روشها این موضو نادیده گرفته شده است
(باش .)2-2
 -2بههود نتیجه یادگیری ع یق با ی پرداکش مک ل
کنترلشده که در این تحقیق فیهتر دو طرفه موردنظر
است .فیهتر دو طرفه با قابهیت توأمان حذف نویز و بههود
لهه میتواند نقایص آموکش یادگیری ع یق ناشی اک
اشکاالت دستگاهی و یا دادهها را به میزان قابلتوجهی
بههود دهد (باش  .]27[ )3-3این تحقیق با هدف
استاراس ساات ان اک ت تصویر نوری رنگی با تهفیق
الگوریتمهای یادگیری ع یق و فیهترهای دو طرفه
نگارش یافته است .به ه ین منظور ،در مرحهه
آمادهساکی دادهها ،مج وعه داده موردنظر به دو دسته
دادههای آموکشی و دادههای تست تقسیم میشوند .در
مرحهه بعد ،شهکه ع یق سهگن ت 1برای انجان فرآیند
استاراس ساات ان آموکش داده میشود .الکن به ذکر
است که در این مرحهه برای بهینهساکی شهکه اک تابع
بهینهساکی برآورد لحظه تطهیقی 2استفاده شده است.
درنهایت با استفاده اک فیهتر دو طرفه با کرنل گوسین که
دارای قابهیتهای بسیار مناسهی جهت بههود لهههای
اشیا است .نتایج به دست آمده اک شهکه عصهی ع یق
بهینهساکی میشوند و پس اک آن نتایج حاتل اک روش
پیشنهادی با نتایج شهکه ع یق سهگنت قهل و بعد اک
اع ال فیهتر دو طرفه با بهرهگیری اک دادههای واقعیت
کمینی مورد ارکیابی قرار میگیرد.

فرآیند کار این نو اک شهکههای عصهی ع یق پردااته
شده است .پایه شهکههای عصهی مصنوعی اولیه،
پرسپترون است که جزء شهکههای پیشرو به ش ار میآید
[ .]27شهکههای عصهی کانوولوشنی نو ااتی اک
شهکههای عصهی ع یق پیشرو 3هستند [ .]20اک ج هه
ویژگیهای این شهکهها عهارت است اک:
الف) وجود ارتهاط محهی بین نورونها ،1در شهکههای
عصهی کانوولوشنی به جای متصل بودن نورونها به ت ان
نورونهای قهل اک اود ،تنها به ناحیهای کوچ اک داده
ورودی (تصویر چند باندی) متصل است .نکته مهم در
این شهکهها این است که اتصاالت عالوه بر اینکه طول و
عرض (سطح تصویر) را پرداکش میکنند ،بُعد سون یعنی
باندهای تصویر را نیز مورد پرداکش قرار میدهند ،به
ه ین دلیل این شهکهها برای پرداکش تصاویر چند
طیفی بسیار موردتوجه هستند؛
ب) وجود وکنهای مشترک در هر الیه ،جهت کنترل
تعداد پارامترهای مورد استفاده در الیههای کانوولوشنی
اک وکنهای مشترک در هر الیه استفاده میشود .در ع ل
بهرهگیری اک چنین ویژگی ،موجب کاهش تعداد
پارامترها در شهکه میشود؛
پ) بهرهگیری اک تعداد کیادی الیه مافی؛ که موجب
افزایش تولید ویژگیهای جدید اک پایینترین سطح
ویژگی مثل لههها تا باالترین سطح ویژگی مثل مدلهای
هندسی میشود.
ت) بهکارگیری الیه کاهش ابعاد ،9استفاده اک الیه کاهش
ابعاد در بین الیههای کانوولوشنی میتواند موجب کاهش
انداکه مکانی (طول و عرض) دادههای ورودی و در نهایت
منجر به کاهش پارامترهای شهکه شود .استفاده اک این
الیهها قابهیت کنترل بر بیشبراکش دادهها را به شهکه
میدهد [ .]21در شهکههای عصهی کانوولوشنی ع یق
مج و دادههای ورودی وکندار در هر الیه اک تابعی
غیراطی عهور میکند .اروجی این مرحهه ه ان
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پایین میآید در نظر بگیریم ،روش بهینهساک برآورد لحظه
تطهیقی ه ون ی توپ سنگین است که با سطح
اتطکاک دارد ،به عهارت دیگر الگوریتمهای بهینهساک با
هدف ک ینه کردن تابع کیان ،کار میکنند .روش برآورد
لحظه تطهیقی در سطح اطا ،مینی مهای تاف (در
مقابل مینی مهای تیزتر) را در نظر میگیرد [.]32
برمهنای محاسهات انجانشده در این تحقیق بهکارگیری
بهینهساک برآورد لحظه تطهیقی نرخ ه گرایی را بههود
میدهد .پارامترهای بهینهساک برآورد لحظه تطهیقی
مشت ل بر  ηنرخ یادگیری β1 ،ترن ت ایری میانگین
گرادیان β2 ،ترن ت ایری میانگین مربعات گرادیانθ ،
بردار پارامترها f(θ) ،تابع هدف تصادفی بر مهنای  θو
پارامتر 𝜀 که جهت جهوگیری اک میل به تفر کردن مقدار
بردار پارامترها در هر مرحهه بهروکرسانی تعریف میشود.
قانون بهروکرسانی بردار پارامترها (وکن و بایاس شهکه)
بهتورت رابطه ( )1تعریف میشود.

رابطه()1
ˆt
t  1  t 
m

ویژگیهای استاراسشده اک دادههای ورودی میباشد .در
این شهکهها مج وعهای اک الیههای کانوولوشنی در کنار
تعداد الیه چگال با اتصال کامل ،کار استاراس ویژگی و
طهقهبندی را انجان میدهند و فرآیند بهروکرسانی وکنها
نیز ه انند دیگر شهکههای عصهی مهتنی بر قاعده
باکگشتی میباشد .در شهکههای عصهی کانوولوشنی
مسلهه کاهش سرعت آموکش شهکه اک ج هه موارد مهم
بش ار میرود ،که دلیل آن هم تغییر پارامترها در طول
عهور اک الیههای ماتهف میباشد .اک ج هه راهکارهای
مناسب جهت حل مشکل کند بودن سرعت آموکش
استفاده اک روش حذف تصادفی توتیه شده است .که در
این روش نتیجه برای اک نورونها بهتورت تصادفی اک
فعالیت آموکش حذف میشود که موجب عدن وابستگی
کیاد مدل به دادههای آموکشی میشود.
 -2-2بهینهسازی شبكه عصبی كانوولوشنی عمیق
بااستفاده از الگوریتم برآورد لحظه تطبیقی
در شهکههای عصهی بهینهساکی پارامترهای وکن و بایاس
شهکه اک ج هه موضوعات بسیار مورد اه یت است.
الگوریتمهای یادگیری ع یق اغهب با بهکارگیری
روشهای ماتهف نظیر گرادیان نزولی ،بهینهساکی
میشود .هدف روشهای بهینهساکی ،بههود ع هکرد
آموکش یادگیری الگوریتم (ه گرایی) بهواسطه آکمون و
اطای شهکه در طی فرآیند یادگیری است .ه نین
جهت بهروکرسانی پارامترهای شهکه نظیر وکن و بایاس
نیز مورد استفاده قرار میگیرند .الکن به ذکر است که
فرآیند انجان بهینهساکی در هر بار دوره تکرار مشت ل بر:
 )1محاسهه اطای مدل طراحیشده؛  )2محاسهه
گرادیانها ()gt؛  )3اع ال روش بهینهساکی جهت
بهروکرسانی پارامترهای مدل با استفاده اک گرادیانها؛
 )1انتقال مقادیر اولیه وکنها با توجه به نرخ یادگیری و
الگوریتم مورد استفاده جهت بررسی وضعیت بهینهساکی
مدل میباشد [.]32
الگوریتم برآورد لحظه تطهیقی ،روشی بر مهنای گرادیان
جهت بهینهساکی پارامترهای مدل است [ .]31اگر مقدار
حرکت را ه انند ی توپی که اک ی سطح شیبدار به

vˆ t  

رابطه()2
رابطه()3

mt
1  1t
v
vˆt  t t
1  2
ˆt 
m

𝑚 و 𝑡̂𝑣 نقش تصحیح بایاسها در بردار
در ع ل مقادیر 𝑡 ̂
پارامترها را دارند .مقادیر 𝑡𝑚 و 𝑡𝑣 به ترتیب برابر
میانگین گرادیان و میانگین مربعات گرادیان میباشند.
که با استفاده اک رابطه ( )1و ( )9تعریف میشوند.
رابطه()1

mt  1.mt 1  (1  1 ) gt

242

] [ DOI: 10.29252/jgit.7.2.241

vt  2 .vt 1  (1  2 ) gt2
رابطه()9
مقادیر پیشنهادی در ی پژوهش برای  β2 ،β1و 𝜀 برابر با
 2/111 ،2/1و 12-0در نظر گرفته میشود که مقادیر
مناسهی میباشند [.]32
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𝑚 برآورد مقدار حرکت در لحظه
در رابطه ( )1مقدار 𝑡 ̂
اول (میانگین) و مقدار 𝑡̂𝑣 برآورد مقدار حرکت در لحظه
دون (توکیع غیر مرکزی واریانس) میباشد ،که بهتورت
رابطه ()2و ( )3محاسهه میشوند.

تلفیق الگوریتمهای یادگیری عمیق و فیلترهای ...
مهدی خوش برش ماسوله و همکاران

لحظه تطهیقی استفاده شده است .فرآیند پیادهساکی این
الگوریتم با کبان متهب توسط تابع کیر تورت گرفته است.

در این پژوهش ،جهت بهینهساکی پارامترها و فرآیند
آموکش و تست مدل ع یق سهگنت اک الگوریتم برآورد

الگوریتم برآورد لحظه تطبیقی
)Function [w, state] = adam (teta, state, grad, opts, lr
1. if nargin == 0 % Returns the default solver options
;)2. w = struct ('beta1', 0.9, 'beta2', 0.999, 'eps', 1e-8
;3. return
4. end
5. if isequal(state, 0) % start off with state = 0 so as to get default state
;)6. state = struct('m', 0, 'v', 0, 't', 0
7. end
`8. state.m = opts.beta1 * state.m + (1 - opts.beta1) * grad; % update first moment vector `m
`9. state.v = opts.beta2 * state.v + (1 - opts.beta2) * grad. ^2; % update second moment vector `v
10. state.t = state.t + 1; % update the time step
11. lr_t = lr * (((1 - opts.beta2^state.t) ^0.5) / (1 - opts.beta1^state.t)); % biased estimates of first
and second moment vectors
12. teta_t+1 = teta_t - lr_t * state.m. / (state.v. ^0.5 + opts.eps); % Update teta

 -3-2فیلترهای دو طرفه
فیهتر دو طرفه 1ی فیهتر غیراطی مالیم ساک با حفظ
لهه و کاهش نویز برای تصاویر است .در این فیهتر ،میزان
شدت هر پیکسل با میانگین وکندار پیکسلهای ه سایه
جایگزین میشود که این وکن میتواند بر اساس توکیع
نرمال گوسین باشد .نکته مهم در این فیهتر آن است که

)  Im( x ) f ( Im( x )  Im( x) ) g ( x  x

رابطه()7

i

s

i

r

i

xi 

1
WP

Im filtered 

) WP   f r ( Im( xi )  Im( x) ) g s ( xi  x

رابطه()7

xi 

gs

)Bilateral Filter (BF

1
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در رابطه ( )7و ( fr ، 𝛺 ،x ،Im ،WP ،Imfiltered ،)7و
بهترتیب برابر تصویر فیهتر شده ،تهدیل نرمال ،تصویر
ورودی ،ماتصات مرکزی فیهتر ،کرنل به مرکزیت  ،xتابع
کرنل برای نرن کردن تفاوتهای شدت نقاط ،تابع کرنل
برای نرن کردن موقعیت نقاط ،الکن به ذکر است که در
تحقیق حاضر اک تابع گوسین به عنوان تابع کرنل  frو gs
استفاده شده است [ .]39شکل ( )1جزئیات ت یر فیهتر
دو طرفه بر روی ی تصویر را نشان میدهد.

در این تحقیق اک فیهتر دو طرفه برای بهینهساکی اروجی
پرداکش با الگوریتم یادگیری ع یق استفاده شده است.
با توجه به شکل ( )1با فرض ابت بودن ابعاد کرنل (در
این تحقیق اک ابعاد  1×1استفاده شده است) ،با اع ال
مقادیر ماتهف بر روی نتیجه به دست آمده اک پرداکش
الگوریتم یادگیری ع یق پیشنهادی تحقیق ،مقدار بهینه
برای تابع گوسین در حیطه مکان ( 𝑠𝑔) برابر  0و مقدار
بهینه برای تابع گوسین در حیطه دامنه ( 𝑟𝑓) برابر ،2/29
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وکنها فقط بر اساس فاتههی اقهیدسی تعیین ن یشوند،
بهکه تفاوتهای رادیومتریکی نیز در آن ت یرگذار است.
این فیهتر با تنظیم کردن وکنهای پیکسلهای ه سایه
در ی حهقه بهتورت سامان ند ،لهههای تیز تصاویر را
حفظ میکند [ 33و  .]31فیهتر دو طرفه بهتورت
رابطه( )7و رابطه تهدیل نرمال بهتورت رابطه ( )7تعریف
میشود.
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موردنظر بهعنوان ورودی ،محاسهه فاتهه گوسی بر اساس
موقعیت مرکز فیهتر بر روی تصویر ( ،)X, Yاستاراس
ناحیه محهی بر مهنای تهدیل نرمال و در نهایت فیهتر
کردن تصویر بر اساس مقادیر محاسههشده با تهفیق در
حیطه مکان و دامنه میباشد.

بهترین نتایج را برای بههود لهههای ساات انهای
استاراسشده ارائه میدهند .الکن به ذکر است که افزایش
ابعاد کرنل موجب پدید آمدن آ ار مارب روی تصویر
میشود و ه نین اگر ابعاد کرنل کوچ انتااب شود
نتیجه مطهوب ناواهد بود [.]37
فرآیند پیادهساکی فیهتر دو طرفه بر اساس شهه کد کیر،
مشت ل بر تعریف پارامترهای فیهتر دو طرفه و تصویر

شكل  :1اعمال فیلتر دو طرفه روی تصویر ( pو  qمتناظر با همان مختصات مركزی فیلتر  xدر رابطه ( )6میباشند) []36
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Bilateral_Filter (Im, w_p, g_s, f_r) % Bilateral filter Parameters
1. Obtain [X,Y] = meshgrid(-w_p: w_p,- w_p: w_p) % Pre-compute Gaussian Distance Weights
2. G = exp(-(X.^2+Y.^2)/(2* g_s ^2)) %Compute the Gaussian Distance Weights
3. dim = size(Im) % Apply Bilateral Filter
)4. B = zeros(dim
)5. Repeat for i = 1:dim (1
)6. Repeat for j = 1: dim (2
7. iMin = max (i- w_p,1) % Extract Local Region
))8. iMax = min(i+ w_p,dim(1
)9. jMin = max(j- w_p,1
))10. jMax = min(j+ w_p,dim(2
(11. I = Im (iMin:iMax,jMin:jMax
))12. H = exp (-(I- Im (i,j)).^2/(2* f_r ^2
13. F = H.*G((iMin:iMax)-i+ w_p +1,(jMin:jMax)-j+ w_p +1) % Calculate Bilateral Filter
Response
))14. B(i,j) = sum(F(:).*I(:))/sum(F(:
15. end
16. end
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الگوریتم فیلتر دو طرفه
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 -3روش تحقیق

 -1-3مجموعه داده تحقیق

با توجه به شکل( ،)2این تحقیق در چهار مرحهه
پیادهساکی و مورد ارکیابی قرار گرفته است .مرحهه اول،
شامل تهیه مج وعه تصاویر نوری رنگی هوابرد با قدرت
تفکی مکانی باال است .مرحهه دون ،شامل آمادهساکی،
تقسیم و استاراس ن ونههای آموکشی و تست برای اجرای
بهتر مدل موردنظر میباشد .مرحهه سون ،شامل طراحی
و بهینهساکی شهکه عصهی ع یق سهگنت است که با
استفاده اک ن ونههای آموکشی مرحهه قهل ،آموکش
میبیند و پس اک انجان مرحهه اعتهارسنجی ،با استفاده اک
دادههای تست ارکیابی میشود .در مرحهه چهارن نتیجه
بهدستآمده اک روش پیشنهادی با نتایج حاتل اک
روشهای  ،]7[ Res-U-Net+GFالگوریتم پایه سهگنت
[ ]37[ CNN+RF ،]1[ FCN ،]21و CNN+RF+CRF
[ ]37با استفاده اک نقشههای واقعیت کمینی و برمهنای
معیارهای ارکیابی دقت مورد بررسی قرار میگیرند.

شکل( )3مج وعه داده مورد استفاده در این تحقیق
مربوط به تصاویر نوری رنگی هوابُرد با قدرت تفکی
مکانی باال اک مناطق شهری واقع در شهر پوتسدان آل ان
اک مج وعه دادههای دو بعدی برچسبدار انج ن
بینال ههی فتوگرامتری و سنجش اک دو ر 1را نشان
میدهد [ .]30تصاویر مورد استفاده شامل سه باند قرمز،
سهز و آبی با قدرت تفکی مکانی  9سانتیمتر میباشد.
این مج وعه داده شامل  30تصویر قائم که هرکدان اک
این تصاویر دارای ابعاد  7222×7222پیکسل به ه راه
دادههای واقعیت کمینی برچسب دار میباشد .اک این
دادهها ی در چندین تحقیق اایر در حیطه یادگیری
ع یق برای آموکش و تست الگوریتمهای ماتهف استفاده
شده است [ 12 ،31 ،7و .]11
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شكل  :2الگوریتم پیشنهادی تحقیق
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International Society for Photogrammetry and

1

)Remote Sensing (ISPRS
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شكل  : 3منطقه مورد مطالعه (شكل باال از راست به چپ :موقعیت كشور آلمان (سبز پررنگ) در میان كشورهای اتحادیه اروپا
(سبز كمرنگ) و سایر كشورهای همجوار (خاكستری) [ 22و  ،]23موقعیت شهر پوتسدام در میان شهرهای مجاور؛ شكل
پایین :ترتیب بلوکهای عكسبرداری از شهر پوتسدام)

 -2-3آمادهسازی دادهها
با توجه به حجم باالی تصاویر و عدن امکان پرداکش
ت امی این مج وعه داده به عهت محدودیتهای
ساتافزاری ،در این تحقیق اک هشت بهوک (جدول ())2
برای آموکش شهکه که ده درتد اک این دادهها برای
اعتهارسنجی مدل مورد استفاده قرار میگیرد و اک سه
بهوک برای تست شهکه استفاده شده است .این بهوکها
با در نظر گرفتن اینکه در برگیرنده مناطق ساات انی

جدول  :2تعداد و شماره بلوکهای مناطق آموزشی و تست

مناطق آموکشی

 12و  12 - )3( 12و )1( 11
 11و  20 - )9( 12و )7( 21

 0بهوک

مناطق تست

)7( 11 - )7( 20 - )2( 12

 3بهوک
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شماره بلوکها (ردیف)

تعداد
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بیشتر و متنو تری (اک نظر هندسه و نو سقف) باشد در
نظر گرفته شده است .ه نین جهت بههود ع هکرد
شهکه ،هر ی اک بهوکها به تصاویری با ابعاد 120×120
تقسیم میشوند .عالوهبرآن ،مناطق ساات ان و
غیرساات ان در واقعیت کمینی بهوسیهه ماس کردن
ساات انها اک سایر کالسها جدا شدند و سپس مورد
استفاده قرار گرفتند.

تلفیق الگوریتمهای یادگیری عمیق و فیلترهای ...
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گرافی  GeForce GTX 550 Tiتورت گرفته است.
شکل( )9مع اری شهکه سهگنت و فرآیند پرداکش و
قطعهبندی تصویر را نشان میدهد .در این مع اری با
حذف الیه ت اماً متصل در سراسر شهکه و استفاده اک
الیههای کانوولوشنی (آبی) ،و بهرهگیری اک الیههای
کدگذار و کدگشا فرآیند قطعهبندی تصویر انجان میشود.
در این شهکه جهت بههود نتایج مرحهه کدگذاری اک الیه
نرمالساک اروجیها 1استفاده شده است ،ه نین تابع
فعالساک در این شهکه تابع رِلو میباشد .بهرهگیری اک
الیههای ن ونه افزا در مقابل الیههای کاهش ابعاد ،نیز
ایده دیگر این مع اری میباشد.

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

به دلیل هزینه محاسهاتی باال در بهکارگیری ی تصویر
با ابعاد بزرگ بهتورت یکجا در فرآیند آموکش ،موضو
تقسیمبندی داده آموکشی و ارائه ی برنامه تغذیه اک داده
آموکشی برای آموکش الگوریتم یادگیری ع یق بسیار
مورد اه یت است .به ه ین منظور با تستهای جزئی
توان پرداکش سیستم مورد استفاده آکمایش گردید و در
نهایت تقسیمبندی دادهها با ابعاد سطحی 120×120
فرآیند را تسریع باشید و روند پیادهساکی را سهلتر
ساات .شکل( )1سهسههمراتب استاراس ویژگی در
الیههای کانوولوشن و الیه کاهش ابعاد بر روی ی قطعه
تصویر رنگی با ابعاد  3×120×120را نشان میدهد.
شکل( )1روند پرداکش بر روی تصویر ورودی با استفاده
اک الیه کانوولوشنی و الیه کاهش ابعاد را نشان میدهد.
در الیه کانوولوشنی با جاروب کردن تصویر در هر باند
توسط فیهتر با ابعاد مشاص (با توجه به جدول ( )3در
این تحقیق ابعاد فیهترها  3×3است) و سپس استفاده اک
الیه کاهش ابعاد تصویر کاهش مییابد (ه انطور که
مشاص است ه ه الیهها به یکدیگر متصل نیستند) و
در ی بردار ویژگی جدید ج ع میشوند .این روند با
توجه به عُ ق شهکه (تعداد الیههای مافی) ادامه
مییابد.
 -3-3پردازش با الگوریتمهای یادگیری عمیق

)Batch Normalisation (BN

1
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در این تحقیق برای انجان فرآیند استاراس ساات ان اک
تصاویر هوابُرد با قدرت تفکی مکانی باال اک مع اری
سهگنت استفاده شده است [ .]21عهت استفاده اک این
مع اری ،قابهیت باالی استاراس لههها و ه نین
تشایص اشیا با جزئیات پی یده و ساکگاری با تصاویر
رنگی بهعنوان ورودی شهکه است [ 11و  .]19این
مع اری ع یق در محیط نرنافزار متهب  2217و با
استفاده اک جعههابزار مت-کانو-نت طراحی و بر روی
مج وعه داده تحقیق اجرا شده است .کهیه فرآیند
پرداکش اعم اک آموکش و تست مدل و اع ال فیهتر دو
طرفه ،در این تحقیق مهتنی بر پرداکش بر روی کارت

نشریه علمی پژوهشی  -مهندسی فناوری اطالعات مکانی
سال هفتم  شماره دوم  تابستان 1398

شكل  :5معماری شبكه سِگنت (نتیجه داده تست سه ،بدون اعمال فیلتر دو طرفه)
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شكل  :2فرآیند سلسله مراتبی استخراج ویژگی با استفاده از شبكههای عصبی كانوولوشنی عمیق
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تا شهکه در تعداد تکرار کیاد آموکش داده شود و
پارامترهای آن با استفاده اک بهینهساک برآورد لحظه
تطهیقی تنظیم گردد .شکل( )7تغییرات دقت را بر روی
مج وعه داده تحقیق با افزایش تعداد تکرار نشان
میدهد .بهترین مدل در تکرار  71به دست آمده است.
پس اک استاراس ساات ان با استفاده اک شهکه عصهی
ع یق سهگنت ،الکن است تا فیهتر دو طرفه به نتیجه اع ال
شود تا اروجی موردنظر تحقیق به دست آید ،که به آن
 SegNet+BFمیگوییم .مج وعه نتایج به دست آمده بر
روی سه تصویر تست با نتایج روشهای Res-U-
 ،Net+GFالگوریتم پایه  CNN+RF ،FCN ،SegNetو
 CNN+RF+CRFمورد مقایسه و ارکیابی قرار گرفته
است .شکل( )7نتیجه این مقایسه را بهتورت بصری
ن ایش میدهد.

در هر ی اک قس تهای این شهکه فرآیند کار به این
تورت است که بردارهای ویژگی استاراسشده اک الیهی
قهل ،به پنجرههای مجزا اک هم تقسیم میشوند و
بیشترین مقدار موجود در این پنجره محاسهه شده و
بهعنوان مقدار در بردار ویژگی جدید انتااب میشود.
الیههای ن ونه افزایی شهکههای ت اماً کانوولوشنی
یادگیری را با معکوس کانوولوشن اک بردار ویژگی ورودی
انجان میدهند و سپس به بردار ویژگی کدگذاری شده
اضافه میشوند و اروجی الیه کدگشا را تولید میکنند.
این بردار اروجی اک شااص کاهش ابعاد بیشینه( 1که
شامل الیه ن ونه افزایی نیز میشود) در الیه کدگذار
متناظر است.
در جدول( )3جزئیات مربوط به پارامترهای هری اک
الیهها در این شهکه ع یق ،نشان داده شده است.
برای رسیدن به دقت باال و ه گرا شدن شهکه ،الکن است

اختالف اندازهگیریها .شكل راست :خطای آموزش و خطای اعتبارسنجی در  97تكرار (بهترین مدل برای مجموعه داده
تحقیق) ،شكل چپ :منحنی دقت آموزش مدل
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Max-pooling

1
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شكل  : 6منحنی تكرار بر روی مجموعه داده تحقیق با استفاده از روش پیشنهادی ،محور افقی :تعداد تكرار ،محور عمودی:

 مهندسی فناوری اطالعات مکانی- نشریه علمی پژوهشی
1398  تابستان  شماره دوم سال هفتم
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 جزئیات معماری شبكه سهگنت پیشنهادی در این تحقیق:3جدول

داده ورودی

ابعاد كرنل

گام

بردار ویژگی

Conv1_1+BN1_1+ReLU1_1

3×3

1

71

Conv1_2+BN1_2+ReLU1_2

3×3

1

71

Pool1 (Max_Pooling)

2×2

2

Conv2_1+BN2_1+ReLU2_1

3×3

1

120

Conv2_2+BN2_2+ReLU2_2

3×3

1

120

Pool2 (Max_Pooling)

2×2

2

Conv3_1+BN3_1+ReLU3_1

3×3

1

297

Conv3_2+BN3_2+ReLU3_2

3×3

1

297

Conv3_3+BN3_3+ReLU3_3

3×3

1

297

Pool3 (Max_Pooling)

2×2

2

Conv4_1+BN4_1+ReLU4_1

3×3

1

912

Conv4_2+BN4_2+ReLU4_2

3×3

1

912

Conv4_3+BN4_3+ReLU4_3

3×3

1

912

Pool4 (Max_Pooling)

2×2

2

Conv5_1+BN5_1+ReLU5_1

3×3

1

1221

Conv5_2+BN5_2+ReLU5_2

3×3

1

1221

Conv5_3+BN5_3+ReLU5_3

3×3

1

1221

Pool5 (Max_Pooling)

2×2

2

Upsample1

2×2

2

De(Conv5_3+BN5_3+ReLU5_3)

3×3

1

1221

De(Conv5_2+BN5_2+ReLU5_2)

3×3

1

1221

De(Conv5_1+BN5_1+ReLU5_1)

3×3

1

912

Upsample2

2×2

2

De(Conv4_3+BN4_3+ReLU4_3)

3×3

1

912

De(Conv4_2+BN4_2+ReLU4_2)

3×3

1

912

De(Conv4_1+BN4_1+ReLU4_1)

3×3

1

297

Upsample3

2×2

2

De(Conv3_3+BN3_3+ReLU3_3)

3×3

1

297

De(Conv3_2+BN3_2+ReLU3_2)

3×3

1

297

De(Conv3_1+BN3_1+ReLU3_1)

3×3

1

120

Upsample4

2×2

2

De(Conv2_2+BN2_2+ReLU2_2)

3×3

1

120

De(Conv2_1+BN2_1+ReLU2_1)

3×3

1

71

Upsample5

2×2

2

De(Conv1_2+BN1_2+ReLU1_2)

3×3

1

71

De(Conv1_1+BN1_1+ReLU1_1)

3×3

1

2

Softmax+Loss
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شكل  :9نتایج بصری تحقیق و مقایسه آن با سایر روشها

نشریه علمی پژوهشی  -مهندسی فناوری اطالعات مکانی
سال هفتم  شماره دوم  تابستان 1398

این ارکیابی شامل دو کالس ساات ان و غیرساات ان
میباشد .مقادیر هر درایه این ماتریس مهتنی بر تعداد
پیکسلهای برچسب اورده میباشد .جدول ( )1سااتار
کهی ماتریس اطا را نشان میدهد .در این جدولTP ،
تعداد پیکسلهای ساات انی که ساات ان FP ،تعداد
پیکسلهای ساات انی که غیرساات ان FN ،تعداد
پیکسلهای غیرساات انی که ساات ان TN ،تعداد
پیکسلهای غیرساات انی که غیرساات ان تشایص
داده شدهاند ،میباشند.

 -2-3ارزیابی عددی نتایج
پس اک استاراس ساات انها اک دادههای تست موردنظر
با استفاده اک روش پیشنهادی تحقیق ،در مرحهه الکن
است تا نتیجه به دست آمده با دادههای مرجع (واقعیت
کمینی) مقایسه شوند تا دقت نهایی اروجیهای به دست
آمده مورد تایید قرار گیرد .فرآیند ارکیابی دقّت و تحت
نتایج تحقیق با دادههای مرجع با ایجاد ماتریس اطا
برای تعداد اشیا ساات انی استاراسشده تحیح و
ناتحیح بررسی میشود .کالسهای ماتریس اطا برای

جدول :2ماتریس خطا

غیرساختمان

ساختمان

FP

TP

ساختمان

TN

FN

غیرساختمان

رابطه()0

TP
TP  FN

رابطه()1

Completeness 

TP
TP  FP

Correctness 

(1   2 )TP
(1   2 )TP   2 FN  FP

رابطه()12

Fmeasure 

TP
n pred  ngt

رابطه()11

Correctness
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Completeness

1

IoU 
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بر اساس ماتریس اطا ،معیارهای ت امی ت ،1تح ت،2
𝑒𝑟𝑢𝑠𝑎𝑒𝑚𝐹 و  IoUجهت تحهیل ک ی قطعات
استاراسشده بهتورت رابطه( )0تا رابطه( )11تعریف
میشوند [ 7و .]23
در رابطه ( )12جهت سادهتر کردن محاسهات مقدار  βرا
برابر با ی در نظر میگیریم [ .]20در رابطه ( )11مقادیر

 npredو  ngtبه ترتیب مقادیر پیکسلهای پیشبینیشده
با شهکه عصهی پیشنهادی و واقعیت کمینی میباشند.
نتایج این ارکیابی عددی در جدول( )9ارائه شده است .در
جدول( ،)9بهترین مقادیر بهتورت برجسته نشان داده
شده است.
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جدول  : 5نتایج استخراج ساختمان از سه منطقه تست با استفاده از روش پیشنهادی تحقیق در مقایسه با سایر روشها (برحسب )%

داده تست 1
[])2( 12

داده تست 2
[])7( 20

داده تست 3
[])7( 11

SegNet

12/11

01/01

FCN

01/13

01/72

01/72

92/77

Res-U-Net+GF

13/17

11/13

11/20

99/01

CNN+RF

11/12

01/09

01/77

92/39

CNN+RF+CRF

11/10

01/10

01/02

92/12

SegNet + BF

75/12

72/39

71/27

59/69

SegNet

01/77

07/19

07/19

17/21

FCN

01/12

07/71

07/22

17/11

Res-U-Net+GF

11/22

01/01

01/20

11/31

CNN+RF

01/21

07/27

09/11

13/12

CNN+RF+CRF

01/22

07/97

07/11

19/97

SegNet + BF

71/69

72/22

97/22

27/92

SegNet

13/11

11/21

12/79

93/11

FCN

12/12

12/92

12/21

92/99

Res-U-Net+GF

19/71

13/33

11/77

90/22

CNN+RF

12/19

12/31

12/21

92/10

CNN+RF+CRF

13/11

12/79

12/11

92/77

SegNet + BF

76/12

73/79

72/59

59/32

 -5-3آنالیز كیفیت نتایج
در این قس ت جهت بررسی قابهیتهای الگوریتم پژوهش
در مقایسه با الگوریتمهای مشابه در حل مسلهه استاراس
ساات ان اک دادههای تست تحقیق دو محدوده سهز و
قرمز برای آنالیز کیفیت در هر تصویر مطابق شکل ()0
انتااب شد .با توجه به شکل ( ،)0محدوده سهز رنگ
برای به چالش کشیدن الگوریتم در مورد ،وجود
فاتهههای بسیار کوچ بین ساات انها و تشایص یا
عدن تشایص این فواتل توسط الگوریتم پیشنهادی
انتااب شد .در داده تست ی  ،اگرچه مرک بسیار باری
بین دو ساات ان با استفاده اک روش پیشنهادی تحقیق
اک بین رفته است اما هندسه ساات ان نسهت به سایر
روشها دارای نتیجه قابلقهولتری میباشد .در این تست
روش سهگنت نتیجه بهتری در شناسایی مرک داشته اما
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هندسه ساات ان بهاوبی قابلتشایص نیست و در مورد
سایر روشها نیز اروجیها بهمراتب ضعیف هستند .در
داده تست دو نیز این مسلهه وجود دارد ،اما الگوریتم
پیشنهادی تنها مرک بین دو ساات ان کوچ را نتوانسته
است تشایص دهد که نسهت به نتیجه داده تست ی
شرایط بهتر است .ه نین با توجه به نتایج سایر روشها
میتوان گفت استفاده اک آنها ،نتیجه ضعیفتری داشته
است .در داده تست سه ،الگوریتم تا حد کیادی این مرک
کوچ را تشایص داده و پس اک اع ال فیهتر دو طرفه
نیز ه نان این مرک مشاص بوده و نتیجه مناسبتری
ارائه شده است و دلیل آنهم میتواند وجود بیشتر
ساات انهایی با سقف قرمز در دادههای آموکشی باشد.
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شكل  :9انتخاب محدودههای آزمایشی برای آنالیز كیفیت نتایج الگوریتم پیشنهادی

تلفیق الگوریتمهای یادگیری عمیق و فیلترهای ...
مهدی خوش برش ماسوله و همکاران

در مج و با توجه به نتایج به دست آمده پیرامون
تشایص فواتل کوچ بین ساات انها که مسلهه
مه ی در تهیه نقشه میباشد ،الگوریتم پیشنهادی
تحقیق در این امر موفق ع ل میکند اما به دلیل وجود
پوششهای گیاهی نظیر دراتان کوچ و چ نها در
میان این ساات ان موجب کاهش دقت این الگوریتم
شده است .بهعالوه روشهای مشابه به دلیل سااتاری
که دارند اغهب نیاکمند منابع داده بیشتر هستند که
ه ین عامل باعث کاهش دقت آنها میشود.
محدوده قرمز رنگ در شکل ( ،)0جهت بررسی قابهیت
الگوریتم در تشایص ساات انهای بسیار کوچ و
ه نین تشایص لهه ساات انها در محدودههای
پرتراکم میباشد .در داده تست ی  ،تعدادی اک
ساات انها با وسعت بسیار کم تشایص داده نشدهاند،
اما نه ه ه آنها بهکه اکثر آنهایی که در کنار
ساات انهای بهند هستند و یا پوششهای گیاهی آنها
را احاطه کردهاند .اما در ه ین محدوده شاهد ع هکرد
مناسب الگوریتم پیشنهادی پژوهش پس اک اع ال فیهتر
دو طرفه در محدوده لهه ساات انها هستیم .در میان
سایر روشهای مشابه نیز روش  Res-U-Net+GFدارای
نتایج نسهتاً مناسهی بوده است .در داده تست دو،
ساات انهای کوچ تشایص داده شدهاند اما ه ه
جزئیات آن مشاص نیست .این ن ونه اک ج هه اندک
ساات انهایی است که به دلیل پی یدگی هندسی
ساات ان و وسعت کم آن بهاوبی تشایص داده نشده
است ،ه نین مشاص است که لهه ساات انها بههود
کیادی پیدا کرده است .در نهایت در داده تست سه،
مسلهه عدن تشایص ساات انهای کوچ به حداقل
میرسد و تنها بعد اک اع ال فیهتر ی پیکسل در محدوده
قرمز رنگ غیرقابل تشایص میشود و لهه ساات ان
دارای بههود میشود که در مقایسه با سایر الگوریتمها،
روش  CNN+RF+CRFتا حدودی توانسته است به
نتایج روش پیشنهادی نزدی شود و ع هکرد مناسهی
داشته است.

 -2نتیجهگیری
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مسلهه استاراس ساات ان اک ت تصویر نوری رنگی با
قدرت تفکی مکانی باال ،ه واره بهعنوان یکی اک
چالشهای مهم در تهیه نقشه به ش ار میآید .این
موضو اک این جهت دارای اه یت است که دسترسی
بسیاری اک کشورها به دادههای نوری بهمراتب بیشتر و
آسانتر است و میتوانند فرآیند تهیه نقشه را با منهع
دادهای نسهتاً ارکان و با پوشش کامل اک مناطق ماتهف
در ااتیار داشته باشند .عالوه بر آن بهکارگیری دادههای
تهفیقی مثل الیدار و یا سایر منابع اطالعات هندسی
موجب افزایش حجم داده و به وجود آمده پدیده کالن
داده میشود که پرداکش دادهها برای تهیه نقشه دچار
مشکالت بسیاری اواهد بود .در این تحقیق ،با
بهکارگیری تهفیقی الگوریتمهای یادگیری ع یق و
فیهترهای دو طرفه مسلهه استاراس ساات ان اک تصاویر
نوری با قدرت تفکی مکانی باال مورد بررسی و آکمایش
قرار گرفت .مدل شهکه عصهی ع یق مورد استفاده در
این تحقیق مع اری سهگنت میباشد که با استفاده اک تابع
بهینهساکی برآورد لحظه تطهیقی فرآیند آموکش و تست
بهینهساکی گردید و پس اک آموکش شهکه عصهی ع یق
با استفاده اک مج وعه داده آموکشی اک شهر پوتسدان
آل ان با بهرهگیری اک سه بهوک تصویری تست شد .برای
ارکیابی دقت نتایج تحقیق اک چهار معیار ت امیت ،تحت،
 Fmeasureو  IoUاستفاده شد .نتایج حاتل اک این ارکیابی
نشان داد ،بهکارگیری فیهتر دو طرفه با پارامترهای
بهینهساکی شده تجربی با ابعاد کرنل گوسین  1×1و
مقادیر  2/29و  0به ترتیب برای پارامترهای  frو gs
نتایج را تا حد بسیار کیادی بههود میدهد و مرک
ساات انها به میزان قابلتوجهی قابل شناسایی است .به
نحوی که برای دادههای تست ش اره ی تا سه ،مقادیر
ت امیت ،تحت Fmeasure ،و  IoUبه ترتیب برابر
 11/11 ،12/37 ،19/11و  97/77برای داده تست ی ،
 01/11 ،12/22 ،11/77و  11/72برای داده تست دو و
 12/97 ،13/10 ،17/11و  90/31برای داده تست سه
است .در بین دادههای تست ،داده تست ش اره دو،

 مهندسی فناوری اطالعات مکانی- نشریه علمی پژوهشی
1398  تابستان  شماره دوم سال هفتم

7[ درتد افزایش دقت کهی گزارش شده است9 در حدود
 در این پژوهش با بهینهساکی مع اری سهگنت با.]12 و
الگوریتم برآورد لحظه تطهیقی و بهکارگیری فیهتر دو
 درتد دقت کهی0  نتایج حاکی اک افزایش بیش اک،طرفه
 اما الگوریتم.را برای این مج وعه داده میدهد
 که در این تحقیق ارائه شد با بهینهساکیSegNet+BF
پارامترهای الگوریتم سهگنت و با استفاده اک فیهتر دو طرفه
موجب شد تا نتایج استاراس ساات ان به انداکه مناسهی
 بعالوه با مقایسه نتایج روش پیشنهادی.بههود یابد
 الگوریتم پایه،Res-U-Net+GF تحقیق با روشهای
CNN+RF+CRF  وCNN+RF ،FCN ،SegNet
 که درSegNet+BF میتوان نتیجه گرفت که الگوریتم
 دارای قابهیتهای بهتری نسهت به،این تحقیق بحث شد
روشهای مشابه در حل مسلهه استاراس ساات ان اک
.تصاویر نوری هوایی دارد

ک ترین مقادیر دقت و تحت را به اود ااتصاص داده
است که عهت آن به این تورت تحهیل میشود که این
 به دلیل وجود ساات انهای بسیار کوچ،منطقه تست
و با مرک بسیار کم نسهت به ساات انهای مجاور بهاوبی
 اما پی یدگیهای هندسی به،تشایص داده نشدهاند
میزان قابلتوجهی در دقت الگوریتم پیشنهادی تحقیق
مؤ ر نهوده است که این نشان اک توان باالی این الگوریتم
.در حل مسلهه استاراس ساات ان دارد
الگوریتم سهگنت در حل مسلهه استاراس اشیا با جزئیات
DeepLab-LargeFOV کیاد در مقایسه با مع اریهای
FCN ،FCN،DeepLab-LargeFOV-denseCRF،

 تا حد کیادی موفق ع لDeconvNet ( وlearn deconv)
 اک طرفی در پژوهشهایی که با هدف.]19[ کرده است
 اک مع اری،استاراس ساات ان تورت گرفته است
سهگنت بهعنوان یکی اک الگوریتمهای مرجع جهت مقایسه
نتایج استفاده شده است که مع والً نتیجه این مقایسهها
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Abstract

The problem of extracting the building from mono optical aerial imagery with high spatial resolution is always
considered as an important challenge to prepare the maps. The goal of the current research is to take advantage of
the semantic segmentation of mono optical aerial imagery to extract the building which is realized based on the
combination of deep convolutional neural networks (DCNN) and bilateral filters (BF). For this purpose, considering
[ Downloaded from jgit.kntu.ac.ir on 2023-01-09 ]

the hardware limitations of the current research and the fact that it is necessary to select a large number of training
data to train deep convolutional neural networks, after selecting an appropriate dataset from three-band optical
images, the minimum data that obtains the highest training accuracy was selected to avoid getting weak results due
to the lack of training data. In this research, by optimizing the SegNet deep neural network which is an encoderdecoder network, the processing task and therefore extracting the building from optical images are done using the
adaptive moment estimation (ADAM) optimization and BF with a Gaussian kernel. This method is implemented on a
dataset related to the mono optical aerial imagery of urban regions located in Potsdam, Germany, the twodimensional tagged datasets of international society for photogrammetry and remote sensing (ISPRS). The results
show that compared to similar methods, the combinational use of the SegNet optimized deep neural network and BF
with a Gaussian kernel provides very appropriate capabilities to improve the detection of building boundary in the
optical images with high spatial resolution. Also, the results of the proposed method show that the values of the
integrity and validity criteria are 95.14 and 92.37 respectively for the test area 1, 91.67 and 90.2 respectively for the
test area 2, and 96.14 and 93.98 respectively for the test area 3.
Key words: building extraction, mono optical aerial imagery, semantic segmentation, deep convolutional neural
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networks, bilateral filters.
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