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پیشنهاد یک شبکه عصبی کانوولوشنی چندمقیاسه برای آشکارسازی خودکار ابرها و
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سایه ابرها در تصاویر ماهواره گائوفِن1-
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یک گام مهم در پیشپردازش تصاویر ماهوارهای با قدرت تفکیک مکانی باال ،بازسازی اطالعات آلوده به پوشش ابرها و سایه ابرها است .اولین
گام در فرآیند خودکار بازسازی اطالعات آلوده به ابرها و سایه ابرها ،مرحله آشکارسازی خودکار ابرها و سایه ابرها است .این مرحله به دلیل
عملکرد نسبتاً نامناسب روشهای موجود در صحنههای پیچیده در تصاویر با قدرت تفکیک مکانی باال ،یک چالش قابلتوجه است .در سالهای
اخیر ،دقت فرآیند آشکارسازی ابرها و سایه ابرها با بهکارگیری شبکههای عصبی کانوولوشنی عمیق بهبود یافته است .مسأله افزایش
تعمیمپذیری برای آشکارسازی ابرها و سایه ابرها یکی از مشکلهای شبکههای عصبی کانوولوشنی عمیق است .در این تحقیق ،راهحلی برای
مشکل تعمیمپذیری آشکارسازی ابرها و سایه ابرها در تصاویر ماهواره گائوفِن 1-ارائه شده است .در این راستا ،یک معماری یادگیری عمیق
چندمقیاسه ( )MultiCloud-Netمبتنی بر فیلترهایی با ابعاد مختلف برای آشکارسازی دقیق ابرها و سایه ابرها در تصاویر تک زمانه ماهواره
گائوفِن 1-بر اساس طراحی بلوکهای باقیمانده جدید مبتنی بر حذف تصادفی عُمق ،پیشنهاد شده است .در معماری پیشنهادی ،فرآیند
آشکارسازی ابرها و سایه ابرها بر اساس تابع آنتروپی متقاطع وزندار برای حل مسأله عدم تعادل پیکسلهای هدف ،برای تولید نقشه نهایی
صورت میگیرد .روش پیشنهادی با استفاده از  12تصویر ماهواره گائوفِن 1-با توزیع جهانی و با استفاده از سرویس رایانش ابری گوگل کولَب
پیادهسازی و اعتبارسنجی شده است .نتایج با استفاده از مجموعه تصاویر ماهواره گائوفِن ،1-با کسب میانگین نمره  F1و ضریب شباهت ژاکارد
برابر  10و  19برای کالس ابر و مقادیر  15/5و  19/5برای کالس سایه ابر و با ضریب کاپای  1/18نشاندهنده دقت مناسبتر در آشکارسازی
خودکار جزئیات حاشیهای ابرها و سایه ابرها و دستیابی به هزینه محاسباتی کمتر در مقایسه با یک روش پیشرفته یادگیری عمیق و یک روش
پیشرفته آماری است.
کلید واژهها  :گائوفِن ،1-ابرها ،سایه ابرها ،یادگیری عمیق ،کانوولوشن چندمقیاسه.
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ابرها و سایه ابرها 1یکی از عوامل ایجاد نابسامانی در
پردازش تصاویر سنجنده های غیرفعال در سنجشازدور
میباشند [ 2 ،1و  .]3وجود پوشش ابر و سایه ابر در
تصاویر سنجشازدور باعث ایجاد اختالل در فرآیندهای
قطعهبندی ،طبقهبندی ،تناظریابی و تولید مدلهای
سهبُعدی میشود [ .]9آشکارسازی دقیق ابرها و سایه
ابرها ،یک گام مهم در پیشپردازش تصاویر چندطیفی
است [ .]5مهمترین تحقیقهای صورت گرفته در مورد
آشکارسازی ابرها نظیر پروژه پایش جهانی توزیع ابرها
از دادههای رادیومتر پیشرفته با وضوح بسیار باال2
( ،]9[ )AVHRRبرنامه پردازش دادههای رادیومتر
پیشرفته با وضوح بسیار باال با هدف پایش یخ ،برف و
ابرها [ ،]0و پروژه بینالمللی اقلیمشناسی ماهوارهای
ابرها ،]8[ )ISCCP( 1از اطالعات کانالهای طیفی
مادونقرمز حرارتی و با قدرت تفکیک مکانی پایین،
استفاده کردهاند.
در سالهای اخیر ،پایش زمین با استفاده از تصاویر
سنجشازدور با قدرت تفکیک مکانی باال (در این
تحقیق تصاویر ماهواره گائوفِن 91-موردنظر است) بسیار
موردتوجه بوده است[ .]1اغلب ماهوارههای
سنجشازدور با قابلیت تصویربرداری با قدرت تفکیک
مکانی باال ،به دلیل مالحظههای دستگاهی دارای
کانالهای طیفی محدود (کانالهای قرمز ،سبز ،آبی و
مادونقرمز نزدیک) هستند [ 11و  .]11تصاویر
ماهوارههایی با کانالهای طیفی محدود ،نظیر تصاویر
ماهواره گائوفِن ،1-اغلب پارامترهای کالیبراسیون
رادیومتریکی کاملی ندارند و ناشی از عدم وجود
کانالهای مادونقرمز حرارتی و جذب بخار آب ،فرآیند
شناسایی دقیق ابرها و جداسازی آنها از برخی عوارض
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که دارای شباهت طیفی در محدوده مرئی میباشند،
دشوار است [ 12و  .]11در این زمینه ،ارائه راهکاری با
هدف آشکارسازی و حذف پوششهای ابرها و سایه
ابرها از تصاویر با قدرت تفکیک مکانی باال در
صحنههای مختلف ،دارای اهمیت است [ .]19فرآیند
حذف ابرها و سایه ابرها از تصاویر ،به دقت آشکارسازی
ابرها و سایه ابرها وابسته است [ .]15جهت ارتقاء دقت
آشکارسازی ابرها و سایه ابرها در تصاویر سنجشازدور
با قدرت تفکیک مکانی باال ،تحقیقهای متعددی با
استفاده از روشهای آماری تشخیص الگو [،]19
روشهای متداول یادگیری ماشین نظیر ماشین بردار
پشتیبان [ ،]10و اخیراً استفاده از روشهای یادگیری
عمیق ،]18[ 5صورت گرفته است .نتایج چند تحقیق
اخیر با استفاده از روشهای یادگیری عمیق بر روی
کانالهای مرئی و مادونقرمز نزدیک تصاویر
ماهوارههای ژی-یوآن 91-با قدرت تفکیک مکانی 5/8
متر ،گائوفِن 1-با قدرت تفکیک مکانی  8متر ،و
گائوفِن 2-با قدرت تفکیک مکانی  9متر ،نشاندهنده
بهبود دقت آشکارسازی ابرها با میانگین دقت کلی 12
درصد است [ 11 ،9و  ،]19اما آشکارسازی جزئیات
حاشیهای ابرها و سایه ابرها ناشی از وجود عارضههای
مختلف در این سطح از وضوح تصویر ،همچنان دارای
چالش مهمی میباشد.
در تحقیق حاضر ،یک روش جدید مبتنی بر شبکه
عصبی کانوولوشنی عمیق 0برای آشکارسازی خودکار
ابرها و سایه ابرها از تصاویر ماهواره گائوفِن 1-پیشنهاد
شده است .روش پیشنهادی بر مبنای تئوری شبکههای
بازگشتی و کانوولوشنی عمیق در یک ساختار
چندمقیاسه ،طراحی شده است .در این تحقیق،
مهمترین نوآوریها و سهم در توسعه حل مسأله عبارت
است از:

پیشنننها یننش شننعکه عکننعی ان ول شنننی چننند مقیاسننه...
مهدی خ ش برش ماس له و رضا شاه حسینی

( )1یک شبکه عصبی کانوولوشنی عمیق با ساختار
چندمقیاسه برای آشکارسازی بهتر جزئیات
حاشیهای ابرها و سایه ابرها از سایر عوارض ارائه
شده است.

( )1در این تحقیق ،برای حل مسأله عدم تعادل
پیکسلهای هدف از تابع آنتروپی متقاطع
استفاده شده است.

وزندار1

 -2پیشینه تحقیق
در چند دههی اخیر ،در زمینه آشکارسازی ابرها و سایه
ابرها از دادههای مختلف سنجشازدور بهصورت تک
زمانه 2یا سری زمانی 1نظیر تصاویر مادیس 11[ 9و
 ،]21دادههای رادیومتر پیشرفته با وضوح بسیار باال
[ 21و  ،]22تصاویر سری لندست 29 ،21[ 5و  ]25و
تصاویر سنتینل 29[ 92-و  ،]20تحقیقهای گستردهای
انجام شده است .روشهای مورد استفاده در تحقیقهای
پیشین را میتوان در دو کالس به شرح زیر ،طبقهبندی
نمود.
کالس اول شامل روشهای آماری تشخیص الگو که بر
اساس تعیین حدآستانه ،فرآیند آشکارسازی ابرها و در
برخی از موارد آشکارسازی سایه ابرها را اغلب بر مبنای
دمای درخشندگی از طریق کانالهای حرارتی تصاویر
سنجشازدور ،صورت میدهند .روشهای ماسک ابر
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( )2طراحی بلوکهای باقیمانده کانوولوشنی مبتنی بر
روش حذف تصادفی عُمق در ساختار چندمقیاسه
با هدف کاهش هزینه محاسبه ،ارتقاء تعمیمپذیری
و بهبود دقت نتایج آشکارسازی یکی دیگر از
نوآوریهای این تحقیق است.

] [ DOR: 20.1001.1.20089635.1399.8.4.3.9

مادیس [ ،]21بهینهسازی حدآستانههای طیفی لندست
[ ،]29ارزیابی خودکار پوشش ابر در تصاویر لندست0-
[ ،]25بهینهسازی الگوریتم ( FMaskارائهشده توسط
سازمان زمینشناسی آمریکا) برای تصاویر سنتینل2-
[ ،]29روش ماخا( 0ارائهشده توسط آژانس فضایی
فرانسه) برای تصاویر سری زمانی لندست و سنتینل2-
[ ،]20و پردازشگر ( Sen2Corارائهشده توسط آژانس
فضایی اروپا) برای تصاویر سنتینل ،]28[ 2-نمونههایی
از روشهای آماری برای آشکارسازی ابرها و سایه ابرها
هستند که طی دهه اخیر ارائه شدهاند .روشهایی که
در کالس اول قرار گرفتهاند ،در آشکارسازی ابرها و
سایه ابرها از تصاویر با قدرت تفکیک مکانی باال به دلیل
عدم وجود کانالهای مادونقرمز حرارتی و مشکل در
حدآستانهگذاری به دلیل قدرت تفکیک مکانی باال،
عملکرد مناسبی ندارند.
کالس دوم شامل روشهای یادگیری ماشین است.
روشهای یادگیری ماشین بر اساس نمونههای آموزشی،
اغلب فرآیند آشکارسازی ابرها و سایه ابرها را با دقت
مطلوب صورت میدهند .روشهای شبکه عصبی
مصنوعی کمعُمق برای تصاویر تک زمانه لندست [،]21
ماشین بردار پشتیبان برای تصاویر ورد-ویو  ]11[ 2و
روشهای شئ مبنای یادگیری ماشین برای تصاویر
گائوفِن ،]11[1-از جمله روشهای یادگیری ماشین
میباشند .روشهای یادگیری ماشین نسبت به
روشهای آماری ،نقش مؤثرتری را در آشکارسازی ابرها
از تصاویر با قدرت تفکیک مکانی باال داشتهاند [ 9و
 ،]18اما روشهای معمول در یادگیری ماشین ،ناشی از
وابستگی زیاد به تنظیم پارامترهای پردازش ،قابلیت
تعمیمپذیری کمی دارند .تعمیمپذیری به معنای قابلیت
استفاده از روش موردنظر برای نمونه آزمایشهای
مختلف با دقت مناسب میباشد [.]12
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اخیراً بهکارگیری روشهای یادگیری عمیق (در این
تحقیق ،شبکههای عصبی کانوولوشنی عمیق موردنظر
است) که از جمله کاملترین زیرمجموعههای روشهای
یادگیری ماشین هستند ،در پردازش تصاویر
سنجشازدور بسیار موردتوجه بودهاند [ .]12یکی از
نیازهای اساسی روشهای یادگیری عمیق نیاز به کالن
دادههای تصویری است [ .]11در زمینه سنجشازدور
به دلیل وجود کالن دادههای تصویری ،روشهای
یادگیری عمیق دارای عملکرد مناسبی در حیطه
موضوعهای مختلف سنجشازدور میباشد [ .]19چالش
دیگر در یادگیری عمیق ،زیرساخت مناسب برای

جدول  :1تحقیقهای پیشین در زمینه آشکارسازی ابرها و سایه ابرها با استفاده از روشهای یادگیری عمیق
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پردازش دادهها است .توسعه زیرساختهای رایانش
اَبری برای یادگیری عمیق مانند سرویس گوگل کولَب
از جمله راهکارهای مطلوب برای بهکارگیری یادگیری
عمیق در تحقیقهای پردازش تصویر است .جدول()1
تحلیل روشهای یادگیری عمیق در زمینه آشکارسازی
ابرها و سایه ابرها را نشان میدهد .تحلیل صورت گرفته
در جدول( )1بر اساس نوع معماری یادگیری عمیق،
جزئیات مجموعه دادههای مورد استفاده ،قابلیت
آشکارسازی و میانگین دقت کلی آشکارسازی در
تحقیقهای پیشین ،نگارش شده است.

پیشنننها یننش شننعکه عکننعی ان ول شنننی چننند مقیاسننه...
مهدی خ ش برش ماس له و رضا شاه حسینی

بهصورت توأمان است .بر اساس نتایج تحقیقهای
پیشین ،هرچه قدرت تفکیک مکانی بیشتر و صحنهها
پیچیدهتر باشد دقت کلی آشکارسازی ابرها و سایه ابرها
به میزان زیادی کاهش مییابد.

نتایج تحلیل پیشینه تحقیق در زمینه آشکارسازی ابرها
و سایه ابرها از تصاویر با قدرت تفکیک مکانی باال
عبارت است از:
( )1نوع معماری یادگیری عمیق :روشهای پیشین،
اغلب از یک معماری اولیه یادگیری عمیق مانند
( Netیک شبکه کانوولوشنی پیکسل مبنا با  21الیه
کانوولوشن) یا ( SegNetیک شبکه کانوولوشنی
پیکسل مبنا با  11الیه کانوولوشن برای استخراج
ویژگی) به وجود آمدهاند .معماریهای اولیه
یادگیری عمیق به دلیل بهینه نبودن ساختار و
استفاده متعدد از الیههای کانوولوشن یکسان و
بدون توجیه ،در حال حاضر در زمینه پردازش
تصویر بهصورت چندمقیاسه ،کمتر موردتوجه
هستند.
U-

 -3مبانی نظری

 -1-3مفاهیم پایه
طراحی یک شبکه عصبی کانوولوشنی مشتمل بر
طراحی فیلتر ،انتخاب تابع فعالساز (فعالیت) مناسب،
طراحی مرحله کُدگذاری و نحوه آموزش و اصالح
وزنهای شبکه عصبی کانوولوشنی میباشد .در ادامه
این بخش ،هریک از این مولفه ها ،مورد بررسی قرار
میگیرند.

( )2جزئیات مجموعه دادهها :بر اساس نتایج
تحقیقهای پیشین ،هرچه قدرت تفکیک مکانی
افزایش یافته است (مانند تصاویر گائوفِن ،1-ژی-
یوآن 1-و کربونیت ،)2-توانایی الگوریتمها در
آشکارسازی ابرها و سایه ابرها به میزان قابلتوجهی
کاهش یافته است .البته تنوع صحنههای مورد
پردازش در عملکرد الگوریتمهای یادگیری عمیق
تأثیر زیادی داشته است .بهعبارتدیگر ،در
تحقیقهایی که ابرها و سایه ابرها در صحنههای
مختلف مانند پهنههای آب ،زمینهای کشاورزی یا
مناطق پوشیده از برف ،موردتوجه بوده است ،دقت
کلی آشکارسازی نیز کاهش یافته است [9 ،19 ،18
و .]18

 -1-1-3طراحی فیلتر و وزن دهی اولیه در شبکه
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در این بخش ،ابتدا به تعریف مفاهیم پایه در زمینه
شبکههای عصبی کانوولوشن پرداخته میشود .سپس،
روشهای مرجع معرفی میشوند .در پایان ،جزئیات
الگوریتم پیشنهادی و مجموعه داده ،تشریح میشوند.

عصبی کانوولوشنی

پیشین ،اغلب شامل مناطقی با سطح همگن
میباشد .بنابراین توجه به آشکارسازی ابرها و سایه
ابرها در مناطق مختلف در تصاویر ماهوارههایی
مانند گائوفِن ،1-موضوع مورد اهمیتی است.
( )9قابلیت و دقت کلی آشکارسازی :تحقیقهای
اخیر نشاندهنده اهمیت آشکارسازی ابرها و سایه ابرها
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( )1نوع منطقه :مناطق مطالعاتی در تحقیقهای
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یکی از ویژگیهای مهم شبکههای عصبی کانوولوشنی
استفاده از فیلترها با توجه به وزنهای موجود در آنها
است .وزنهای موجود در هر فیلتر بهعنوان یک پارامتر
آموزش در شبکه عصبی کانوولوشنی بشمار میآید [.]9
ابعاد بهینه فیلترها در شبکههای عصبی کانوولوشنی
اغلب  1×1میباشد و بُعد سوم فیلترها بر اساس تعداد
کانالهای ورودی تعیین میگردند [ 18و  .]12پس از
اعمال فیلترها بر روی تصویر ورودی ،نتیجه به دست
آمده با یک مقدار بایاس (در اینجا یک در نظر گرفته
شده است) جمع میشود و تشکیل یک ماتریس ویژگی
(با ابعاد تصویر ورودی و با یک کانال) را میدهد .یک
راهحل مناسب برای حفظ ابعاد تصویر ورودی در
شبکههای عصبی کانوولوشنی ،استفاده از پدینگ با
مقادیر صفر در حاشیه تصویر ورودی میباشد .در عمل،
استفاده از این روش موجب حفظ تمامی مقادیر در
فرآیند استخراج ویژگی از تصویر ورودی میشود.

نشریه علمی  -مهندسی فناوری اطالعات مکانی
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استفاده میکنند [ 19و  .]95واحد یکسو شدهی خطی
با عبور خروجی یک الیه از خود نتیجه را بین صفر و
کران بینهایت مثبت ،نرمال میکند و با روش وزن
دهی اولیه هی نُرم سازگاری مناسبی دارد [ .]92این
امر موجب میشود تا به ازای مقادیر مثبت ،همان مقدار
بهعنوان خروجی ارائه شود که یک مزیت برای شبکه
محسوب میشود.
 -3-1-3مرحله کُدگذاری از طریق کاهش ابعاد

 -2-1-3انتخاب تابع فعالساز (فعالیت) غیرخطی
تابع فعالساز 9که با نام تابع انتقال 5و یا تابع فعالیت نیز
شناخته میشود بهعنوان یک قسمت اصلی در
شبکههای عصبی کانوولوشنی همانند سایر شبکههای
عصبی مصنوعی مورد استفاده قرار میگیرد .تابع
فعالساز در شبکههای عصبی کانوولوشنی معموالً پس
از فیلترها جانمایی میشوند و از نوع غیرخطی هستند
[ .]12تابع فعالساز وظیفه فعال یا غیرفعال کردن یک
نورون در هر الیه را در شبکه عصبی به عهده دارد .به
عبارت دیگر ورودی را از الیه قبلی خود میگیرد و
اغلب نتیجه را بین دو عدد معلوم مشخص میکند.
اخیراً در بسیاری از شبکههای عصبی کانوولوشنی از
تابع فعالساز با نام واحد یکسو شدهی خطی)ReLU( 9

Exploding Gradient

2

he_norm

1

Activation Function

9

Max Pooling

Transfer Function

5

Average Pooling

8

Rectified Linear Unit

9

Min Pooling

1

05

0

] [ DOI: 10.52547/jgit.8.4.45

Vanishing Gradient

1
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مرحله کاهش ابعاد با هدف جلوگیری از پدیده بیش
بَرازش ناشی از عدم آموزش بهینه تعداد زیاد وزنهای
فیلتر در شبکههای عصبی کانوولوشنی مورد استفاده
قرار میگیرند [ .]11اگر شبکه عصبی کانوولوشنی،
دادههای آموزشی را بهطور کامل یاد بگیرد اما در مورد
دادههای آزمایشی بهخوبی عمل نکند ،در این حالت
پدیده بیش بَرازش رخ میدهد.
در طراحی شبکهها ی عصبی کانوولوشنی اغلب پس از
اعمال یک فیلتر از یک الیه کاهشدهنده ابعاد استفاده
میشود .الیه کاهش ابعاد دارای عملکرد مستقل است،
بدینصورت که یک الیه کاهش ابعاد با تعریف ابعاد
 2×2این قابلیت را دارد تا ابعاد عرض و ارتفاع داده
ورودی را بهاندازه  2پیکسل کاهش دهد .ابعاد بهینه
برای تعریف الیههای کاهش ابعاد بهطور تجربی  2×2و
با گام حرکت ( 2مقدار حرکت فیلتر بر روی سطر و
ستون تصویر) در نظر گرفته میشود .با اعمال این الیه،
ابعاد داده ورودی به نسبت  %05کاهش پیدا میکند.
کاهش ابعاد در شبکههای کانوولوشنی اغلب میتواند با
سه روش کاهش ابعاد بیشینه ،0کاهش ابعاد میانگین 8و
کاهش ابعاد کمینه 1صورت بگیرد .انتخاب این روشها
با توجه به نوع داده ورودی و هدف مسأله تعیین
میشود .در تحقیقهای مربوط به قطعهبندی تصویر،
استفاده از روش کاهش ابعاد بیشینه دارای کاربرد
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یک فیلتر با ابعاد  1×1دارای  1وزن میباشد که باید در
اولین مرحله از آموزش مقداردهی شوند .مقداردهی
اولیه وزنها در شبکههای عصبی کانوولوشنی برای
مقابله با محوشدگی گرادیان 1و انفجار گرادیان 2صورت
میگیرد .مشکل محوشدگی گرادیان اغلب در
شبکههایی که مقادیر وزنها کوچک باشد اتفاق میافتد
و مشکل انفجار گرادیان زمانی اتفاق میافتد که مقادیر
وزنها بزرگ انتخاب شود .روشهای  Xavier Glorotو
 Kaiming Heدو روش شناختهشده برای وزن دهی
اولیه به شبکههای عصبی کانوولوشنی میباشند [.]18
هر دو روش مدلهای نرمال و یکنواخت ارائه دادهاند .اما
روش  Kaiming Heنرمال که با نام هی نُرم 1شناخته
میشود ،به دلیل استفاده از تعداد ورودیهای شبکه در
تعیین مقادیر اولیه وزن ،روش مناسبتری در
شبکههای عصبی کانوولوشنی میباشد [.]92

پیشنننها یننش شننعکه عکننعی ان ول شنننی چننند مقیاسننه...
مهدی خ ش برش ماس له و رضا شاه حسینی

سپس ماتریس با ابعاد کاهشیافته از سایر قسمتهای
شبکه عبور میکند و مقادیر جدیدی محاسبه میشود و
در موقعیتهای ذخیرهشده جانمایی میشوند.

بیشتری است .فرآیند کُدگذاری و کُدگشایی (الیه نمونه
افزا) با استفاده از کاهش ابعاد به روش بیشینه در شکل
( )1ارائه شده است .با توجه به این شکل ،موقعیت و
مقادیر بیشینه پس از کاهش ابعاد ذخیره میشوند و

شرط کسب بیشترین دقت در بین روشهای قبلی،
معیار مناسبی برای انتخاب روشهای مرجع بهمنظور
مطالعه تطبیقی با روش پیشنهادی است .دو روش
پیشرفته برای آشکارسازی ابرها و سایه ابرها از تصاویر
ماهواره گائوفِن 1-عبارتاند از :روش ترکیب ویژگیها1
[ ]19و روش تلفیق ویژگیهای کانوولوشنی
چندمقیاسه.]19[ 2

( )2دادههایی با توزیع جهانی و در صحنههای مختلف
برای ارزیابی قابلیت تعمیمپذیری الگوریتم
پیشنهادی ،مورد استفاده قرار گرفته است.

 -1-2-3روش ترکیب ویژگیها
روش ترکیب ویژگیها ،یک روش آماری تشخیص الگو
بهمنظور آشکارسازی ابرها و سایه ابرها از تصاویر
ماهواره گائوفِن 1-است .این روش بر اساس تعیین
حدآستانه برای قطعهبندی بر مبنای ویژگیهای طیفی
تصویر ماهواره گائوفِن 1-عمل میکند .سپس ،بهمنظور
بهبود نتایج آشکارسازی ابرها با استفاده از اطالعات
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در این ادامه ،ابتدا روشهای مرجع بهمنظور مطالعه
تطبیقی با روش پیشنهادی ،مورد بررسی قرار میگیرند
(قسمت  .)2-1سپس ،ساختار الگوریتم پیشنهادی
معرفی میشود (قسمت  .)1-1در نهایت ،مجموعه
دادهها ی تحقیق برای انجام آزمایش ،معرفی میشوند
(قسمت .)9-1
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روش تحقیق با هدف بهبود چالشهای اشارهشده در
نتایج تحلیل پیشینه تحقیق (بخش  )2طراحی شده
است .بهطور خالصه ،چالشهای موجود که این تحقیق
درصدد بهبود آنها است عبارت است از:
( )1یک الگوریتم بهینه برای بهبود دقت آشکارسازی
جزئیات حاشیهای ابرها و سایه ابرها بهصورت
توأمان از تصاویر ماهواره گائوفِن 1-طراحی شده
است.

 -2-3روشهای مرجع
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شکل  :1فرآیند کُدگذاری و کُدگشایی با استفاده از شیوه کاهش ابعاد به روش بیشینه []84
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هندسی از فیلتر هدایتی( 1یک نوع فیلتر از نوع
فیلترهای دوطرفه 2برای بهبود لبه است) برای تولید
محدوده ابرها استفاده میشود .در نهایت ،نقشه سایه
ابرها با تطابق هندسی بین ابرها و سایه متناظر ابرها
استخراج میشوند [ .]19برنامه روش ترکیب ویژگیها
در لینک ()/http://sendimage.whu.edu.cn/en/mfc
موجود است.

( )1بهکارگیری فیلترهای کانوولوشنی با ابعاد مختلف
در یک ساختار کُدگذار-کُدگشا با هدف جداسازی
بهتر جزئیات حاشیهای ابرها و سایه ابرها از سایر
عوارض زمینی ،یکی از نوآوریهای این تحقیق
است.

 -2-2-3روش تلفیق ویژگیهای کانوولوشنی
چندمقیاسه

در شکل( ،)2ساختار معماری  MultiCloud-Netنشان
داده شده است .الگوریتم  MultiCloud-Netیک
معماری با فرآیند یادگیری  End-to-Endاست .فرآیند
یادگیری  ،End-to-Endبه مفهوم یادگیری تمام
ویژگیهای استخراجشده در روند آموزش مدل و
آزمایش آن بدون استفاده از هرگونه روش پسپردازش
میباشد [ .]12معماری  MultiCloud-Netیک معماری
یادگیری عمیق با عُمق شبکه ( 9طول شبکه) میباشد.
همچنین در این شبکه بجای استفاده از الیههای
کانوولوشنی با ابعاد فیلتر ثابت و بهصورت پیدرپی
(مانند شبکه یونت یا سگنت) از یک نوآوری
منحصربهفرد نیز استفاده شده است .این نوآوری شامل
بهکارگیری فیلترهایی با ابعاد مختلف برای روند آموزش
میباشد.

 -3-3الگوریتم پیشنهادی
الگوریتم پیشنهادی در این تحقیق با نام
 ،Netیک معماری جدید در یادگیری عمیق است.
مهمترین ویژگیهای معماری  MultiCloud-Netعبارت
است از:
MultiCloud-

Filter

] [ DOR: 20.1001.1.20089635.1399.8.4.3.9

روش تلفیق ویژگیهای کانوولوشنی چندمقیاسه ،یک
روش جدید یادگیری عمیق بهمنظور آشکارسازی ابرها
و سایه ابرها از تصاویر مختلف سنجشازدور بهویژه
تصاویر با قدرت تفکیک مکانی باال مانند تصاویر ماهواره
گائوفِن 1-است .این روش نسبت به روشهای پیشین
یادگیری عمیق نظیر دیپ لَب 1و دی سیاِن 9که برای
آشکارسازی ابرها و سایه ابرها مورد استفاده قرار
گرفتهاند ،در حدود  2درصد دقیقتر از سایر نتایج
میباشد .همچنین ،نسبت به تحقیقهای پیشین
(جدول( ،))1این الگوریتم در صحنههای مختلفی
آزمایش شده است .این روش ،یک معماری کُدگذار-
کُدگشای کانوولوشنی با ساختار عمیق را پیشنهاد داده
است [ .]19منبع کُد روش تلفیق ویژگیهای
لینک
در
چندمقیاسه
کانوولوشنی
( )/http://sendimage.whu.edu.cn/en/mscffموجود
است.

( )1توسعه تابع خطای آنتروپی متقاطع با هدف افزایش
خاصیت یکنوایی و ایجاد تعادل بین پیکسلها ،برای
ارتقاء دقت آشکارسازی ابرها و سایه ابرها ،یکی
دیگر از ابتکار عملهای این الگوریتم است.
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( )2طراحی بلوکهای باقیمانده کانوولوشنی مبتنی بر
روش حذف تصادفی عُمق ،برخالف بلوکهای
باقیمانده معمولی که بهصورت همانی عمل
میکنند.

1Guided

Bilateral Filters
DeepLab

1

Deep Convolutional Network

9
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شکل  :2معماری پیشنهادی با نام MultiCloud-Net
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پردازش تنسورفلو ،قویترین پردازنده برای تحقیقهای
یادگیری عمیق است که در محیط رایانش ابری گوگل
کولَب قابل استفاده است.

بر اساس نتایج این تحقیق ،بهکارگیری فیلترهایی با
ابعاد مختلف در شبکههای عصبی کانوولوشنی مزایایی
به شرح زیر دارد:
( )1موجب تولید ویژگیهای جدید و ادغام خودکار
آنها در طول شبکه میشود ،این کار یک روش
مناسب برای تقویت دادهها است (در شکل  2در هر
الیه تعداد ویژگیها با رنگ قرمز و تعداد فیلترها با
رنگ آبی مشخص شده است).

 -1-3-3بلوکهای باقیمانده کانوولوشنی مبتنی
بر روش حذف تصادفی عُمق

Random Access Memory

1

06

] [ DOR: 20.1001.1.20089635.1399.8.4.3.9

معیار تعیین عُمق شبکه و تعداد الیههایی با ابعاد فیلتر
مختلف ،بیشترین میزان حافظه دسترسی
( )RAMقابلمصرف در محیط گوگل کولَب میباشد.
بهعبارتدیگر ،بر اساس محدودیتهای زیرساختی،
شبکه بیشترین رشد خود را در جهت طول (عُمق
شبکه) و عرض (تعداد فیلترهایی با ابعاد مختلف) داشته
است.
در این تحقیق ،پیادهسازی روش پیشنهادی با استفاده
از زبان برنامهنویسی پایتون و کتابخانه برنامهنویسی
متنباز یادگیری عمیق به نام کِراس که به زبان پایتون
توسعه پیدا کرده است در محیط رایانش ابری گوگل
کولَب ،صورت گرفته است .یکی از ویژگیهای استفاده
از کتابخانه کِراس قابلیت اجرای مدلهای یادگیری
عمیق بر روی واحد پردازش تنسورفلو میباشد .واحد

تصادفی1
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( )2امکان دسترسی به ویژگیهای کلی-جزئی بهصورت
توأمان ایجاد میشود .بهعنوانمثال اگر هدف
استخراج سایه ابرها است ممکن است در بخش
سایه ،خطوط ساحلی وجود داشته باشند ،اگر از یک
فیلتر با ابعاد ثابت استفاده شود ،خطوط ساحلی در
فرآیند استخراج نابسامانی ایجاد میکنند.
درحالیکه میتوانیم با بهکارگیری فیلترهایی با ابعاد
بزرگتر اثر آنها را در این ناحیه از بین ببریم (این
مزیت در نمونه شماره  5در بخش نتایج ارائه شده
است).
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روش حذف تصادفی برای بهبود مقابله با پدیده بیش
برازش در شبکههای عصبی مورد استفاده قرار میگیرد.
در هر مرحله از آموزش ،هر نورون با احتمال  p-1از
شبکه خارج میشود و یا با احتمال  pدر شبکه باقی
میماند ،بهنحویکه یک شبکه عصبی با نورونهای
کاهشیافته باقی بماند .در مرحله کُدگذاری در یک
شبکه عصبی کانوولوشنی ،ابعاد ماتریس نقشههای
ویژگی بهتدریج کاهش مییابد و تعداد نقشه
ویژگیهای تولیدشده افزایش مییابد .افزایش تعداد
نقشهها ی ویژگی در شبکه عصبی کانوولوشنی به دلیل
استفاده از فیلترهای کانوولوشنی میباشد .افزایش تعداد
فیلترهای کانوولوشنی موجب افزایش تعداد نقشههای
ویژگی و در نتیجه بهبود دقت طبقهبندی میشود ،اما
با قرار دادن فیلترها بهصورت پیاپی ،شبکه با مشکل
محوشدگی گرادیان در مرحله پس انتشار مواجه
میشود .در ساختار بلوکهای باقیمانده کانوولوشنی
هدف حل مشکل صفر شدن تدریجی گرادیان با
استفاده از نگاشت باقیمانده میباشد .در نگاشت
باقیمانده ،مقادیر خروجی پیش از نگاشت با نتایج
خروجی جمع میشوند [.]91
بهکارگیری بلوکهای باقیمانده در معماریهای
یادگیری عمیق ،علیرغم بهبود دقت طبقهبندی،
موجب افزایش قابلتوجه هزینه محاسبهها میشود.
افزایش هزینه محاسبهها ،بهویژه در تلفیق بلوکهای
باقیمانده با الیههای کانوولوشن ،به میزان زیادی
اثرگذار است .بهطورمعمول ،با فرض اینکه بلوک
کانوولوشنی شامل دو فیلتر کانوولوشن باشد ،مقدار
ورودی از دو فیلتر عبور کرده و سپس مجدداً با مقدار
اولیه جمع میشود (شکل -1الف) .همانطور که از نظر
تئوری مشهود است ،صرفاً برای جلوگیری از تقلیل

پیشنننها یننش شننعکه عکننعی ان ول شنننی چننند مقیاسننه...
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رابطه ()1
رابطه ()2

) on  an f n (on2 )  tn (on2

] [ DOR: 20.1001.1.20089635.1399.8.4.3.9

00

] [ DOI: 10.52547/jgit.8.4.45

شکل  :3مقایسه الگوهای مختلف توسعه بلوکهای باقیمانده کانوولوشنی

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

ویژگیهایی که توسط فیلترهای کانوولوشن ایجاد شده
است ،مقدار پردازششده با مقدار اولیه جمع میشود.
این فرآیند موجب دشوار شدن بهکارگیری این بلوکها
در معماریهای عمیق کُدگذار-کُدگشا میشود .برای
ارتقاء بهکارگیری بلوکهای باقیمانده در معماریهای
عمیق کُدگذار-کُدگشا ،در این تحقیق از یک شیوه
جدید با نام بلوکهای باقیمانده کانوولوشنی مبتنی بر
روش حذف تصادفی عُمق ،استفاده میگردد (شکل -1
ب) .حذف تصادفی عُمق ،اولین بار برای شبکه رزنِت
 59الیه ،با هدف طبقهبندی اشیا بر روی مجموعه
تصاویر  CIFAR10و ( ImageNetدو مجموعه تصویر
شناختهشده در علوم رایانه) مورد استفاده قرار گرفت
[ .]91نتایج نشاندهنده افزایش سرعت پردازش تا
 10/5درصد در مقایسه با ساختار معمولی رزنِت 59
الیه را نشان میدهد .بهطورکلی ،یک بلوک باقیمانده
معمولی با استفاده از رابطه ( )1محاسبه میشود.
درحالیکه بلوک باقیمانده بر اساس حذف تصادفی
عُمق با رابطه ( )2تعیین میگردد.
on  f n (on2 )  on2

در رابطههای ( )1و ( on ،)2معادل خروجی بلوک
باقیمانده؛  fnتابع تبدیل کانوولوشن و  on-2معادل
ورودی بلوک باقیمانده؛  anمقیاس تعمیم که از توزیع
برنولی پیروی میکند و  tnتابع آموزش (در فرم اولیه
گرادیان کاهشی تصادفی) است.
در این تحقیق ،جهت توسعه روش حذف تصادفی عُمق
برای فیلتر کانوولوشنی ،یک تغییر عمده در ساختار
روش حذف تصادفی عُمق ایجاد شده است .این تغییر
شامل ،استفاده از روش آموزش برآورد لحظه تطبیقی
بجای روش آموزش گرادیان کاهشی تصادفی ،میباشد.
به دلیل اینکه روش گرادیان کاهشی تصادفی ،یک
روش با هزینه محاسبه باال است و فرآیند آموزش
بهخوبی بهینهسازی نمیشود ،از روش جدید و بهینه
برآورد لحظه تطبیقی که عملکرد آن در بسیاری از
تحقیقها نظیر[ 91و  ،]92مورد بررسی قرار گرفته
است ،استفاده شده است .اَبرپارامترها در روش برآورد
لحظه تطبیقی به ترتیب  1 111 ،1 1 ،1 11و (-8
/
/
/
)11برای نرخ یادگیری ،بتا ،1-بتا 2-و اپسیلون در نظر
گرفته میشود [ .]18همچنین از روش هی نُرم برای
مقداردهی اولیه به شبکه استفاده میشود .روش هینُرم
یکی از مناسبترین روشهای وزن دهی در یادگیری
عمیق میباشد [.]91
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تعداد پیکسلها ی غیر هدف بیشتر است ،الزم است
پارامتر تعادل نیز استفاده شود .تابع آنتروپی متقاطع
وزندار برای یک طبقهبندی چند کالسی بهصورت
رابطه ( )1تعریف میگردد.

 -2-3-3توسعه تابع خطای آنتروپی متقاطع
نقش یک تابع خطای مناسب در شبکههای عصبی
کانوولوشنی عمیق بسیار مهم است [ .]11به دلیل
حجم زیاد دادههای آموزشی در یادگیری عمیق،
بسیاری از توابع خطا ناشی از وجود دادههای اشتباه
(حتی کم) ،عملکرد ضعیفی دارند ] .[44اغلب
روشهای یادگیری عمیق که در تحقیقهای قبلی مورد
استفاده قرار گرفتهاند از خطای کمترین مربعات ()L2
برای محاسبه خطای شبکه استفاده کردهاند .یکی از
مهمترین معایب استفاده از خطای کمترین مربعات در
شبکههای عصبی کانوولوشنی عمیق ،عملکرد ضعیف در
مقابله با دادههای اشتباه است [ .]95دادههای مورد
استفاده در سنجشازدور اغلب فاقد اشتباه نیستند
(مواردی مثل وجود نویز در تصویر) و اغلب مسائل
قطعهبندی دارای مسأله عدم تعادل پیکسلهای هدف
میباشند ،بنابراین طراحی یک تابع خطای مناسب
اجتنابناپذیر است .در زمینه قطعهبندی تصویر با
بهکارگیری روشهای یادگیری عمیق (بهعنوانمثال
آشکارسازی ابرها و سایه ابرها) ،افزایش خاصیت
یکنوایی تابع خطا و ایجاد تعادل بین پیکسلهای هدف
و غیر هدف ،موجب بهبود عملکرد معماری در فرآیند
بهروزرسانی و خروجی نهایی میشود .فرآیند
بهروزرسانی اغلب بر مبنای گرادیان صورت میگیرد ،به
همین منظور درصورتیکه تابع خطا خاصیت یکنوایی
بیشتری داشته باشد ،روند مشتقگیری بهمنظور
رسیدن به یک آموزش بهینه (همگرایی مطلوب مقادیر
خطا) تسهیل میگردد .در این تحقیق ،بهمنظور توسعه
تابع خطای آنتروپی متقاطع ،از الگوی وزندار تابع
آنتروپی متقاطع استفاده شده است .در تابع آنتروپی
متقاطع وزندار ،یک وزن نزدیک به یک برای هر
پیکسل بر اساس حاصل تقسیم تعداد پیکسلهای غیر
هدف بر تعداد کل پیکسلها در نظر گرفته میشود .این
مقدار وزن به عنوان پارامتر تعادل تعیین می گردد .در
این تحقیق ،به دلیل اینکه در برخی نمونهها (مانند
نمونه های دوم ،سوم ،یازدهم و دوازدهم در شکل()5

رابطه ()1
)) ˆH ( p, pˆ )k  ( log( pˆ )  (1  p) log(1  p

تابع خطای طراحیشده در قسمت انتهایی معماری
پیشنهادی برای طبقهبندی کالسهای پیشبینیشده،
مورد استفاده قرار میگیرد.
 -8-3مجموعه دادهها

در تصحیح هندسی سیستماتیک از داده های کالیبراسیون

1

لحظه تصویربرداری برای کاهش اعوجاجات هندسی تصویر استفاده
می شود.
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سنجنده ،پارامترهای مداری ،مختصات و موقعیت سنجنده در
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در این تحقیق ،برای ارزیابی روش پیشنهادی از 112
قطعه تصویر ( 11قطعه برای آموزش و  12قطعه برای
آزمایش) اخذ شده توسط ماهواره گائوفن 1-با ترکیب
رنگ حقیقی ( )RGBو با ابعاد  1129×1129پیکسل با
قدرت تفکیک مکانی  8متر و در سطح محصوالت 2A
استفاده شد .سطح محصوالت  2Aدر ماهواره گائوفن1-
شامل محصوالتی با تصحیح رادیومتری نسبی و
تصحیح هندسی سیستماتیک ،1می باشد .تصاویر مورد
استفاده ،یک زیرمجموعه از مجموعه تصاویر تحقیق
[ ،]19میباشند .نقشه واقعیت ابرها و سایه ابرها توسط
عامل انسانی متخصص و با روش پیشنهادی [ 19و
 ،]99تهیه شده است .برای ارتقاء اعتمادپذیری به نتایج
در زمینه تعمیمپذیر بودن روش پیشنهادی ،مجموعه
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در رابطه ( 𝐻 ،)1تابع آنتروپی متقاطع وزندار؛  kنوع
کالسها (کالس ابر ،کالس سایه ابر و کالس غیر
هدف)؛ 𝑝 احتمال شرطی برای خروجی هدف؛ ̂𝑝
احتمال شرطی برای خروجی غیر هدف و 𝛽 پارامتر
تعادل می باشد.

پیشنننها یننش شننعکه عکننعی ان ول شنننی چننند مقیاسننه...
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( )1تنوع صحنههای تصویربرداری :تصاویر مورد
استفاده در صحنههای مختلفی نظیر زمینهای
کشاورزی ،پهنههای آبی ،مناطق ساحلی و مناطق
نیمهشهری میباشند.

تصاویر مورد استفاده دارای چالشهایی به شرح زیر
میباشند:
( )1تنوع زمان اخذ تصاویر :تصاویر مورد استفاده طی
سالهای  2111تا  2119اخذ شدهاند .تنوع زمان
اخذ تصاویر ،موجب تنوع نوع ابرها در فصلهای
مختلف سال میشود.
( )2تنوع موقعیت مکانی تصاویر :تصاویر مورد استفاده
از شهرهای مختلف واقع در کشورهای چین،
فیلیپین ،مالزی ،آمریکا و برزیل تهیه شده است.

فوریه 2118

در زمینه آشکارسازی ابرها و سایه ابرها از تصاویر با
قدرت تفکیک مکانی باال ،ارزیابی دقیق موقعیت
پیکسلهای ابر و سایه ابر ،بسیار دارای اهمیت است .به
همین جهت ،معیارهایی که بر مبنای صحت پیکسلها

 1ضریب شباهت ژاکارد ( )Jaccard Similarity Indexدر برخی از

 -8ارزیابی نتایج و بحث

 -1-8معیارهای ارزیابی دقت

تحقیقها با نام ) Intersection over Union (IoUشناخته میشود.
Receiver Operating Characteristics

04

2
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در این بخش ،ابتدا معیارهای ارزیابی دقت معرفی
میشوند ،سپس نتایج بهدستآمده از روش پیشنهادی
در مقایسه با دو روش مرجع معرفیشده در بخش (-1
 )2ارائه میشوند .در پایان این بخش ،بحثی درباره
نتایج و نقاط قوت و ضعف روش پیشنهادی در مقایسه
با روشهای مرجع ،ارائه میشود.

تعریف میشوند دارای کاربرد زیادی میباشند .در این
تحقیق ،دو معیار ارزیابی دقت ،شامل نمره  F1و ضریب
شباهت ژاکارد 1موردنظر است .بر اساس تحقیقهای
اخیر [ 18و  ،]19بهکارگیری نمره  F1و ضریب شباهت
ژاکارد ،ارزیابی مناسبی از اعتبارسنجی نتایج در زمینه
آشکارسازی ابرها و سایه ابرها ،ارائه میدهد .همچنین
از منحنی مشخصه عملکرد سیستم )ROC( 2نیز برای
ارزیابی نتایج استفاده میشود .عدد حد آستانه مطلوب
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شکل  : 8جانمایی نقشه توزیع جهانی مجموعه داده تحقیق بر اساس نقشه جهانی میانگین ماهانه توزیع ابر مادیس در تاریخ
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برای ارزیابی نحوه توزیع نمونههای آموزشی و آزمایشی
در مجموعه داده تحقیق شکل( )9ارائه شده است.
شکل( ،)9الگوی جانمایی نمونههای مجموعه داده
تحقیق بر اساس نقشه جهانی میانگین ماهانه توزیع ابر
مادیس ] [47در تاریخ فوریه  2119را نشان میدهد.
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در جایی که بیشترین سطح زیر منحنی مشخصه
عملکرد سیستم موجود باشد ،انتخاب می گردد .نمره
 ،F1نوعی معیار میانگین بین دقت و حساسیت
بهدستآمده از نتایج را نشان میدهد .بهعبارتدیگر
نوعی میانگین بر اساس دقت دادههای پیشبینیشده و
نسبت دادههای پیشبینیشده به کل دادههای موردنظر
است .معیار نمره  F1بر اساس مقادیر ماتریس خطا
بهصورت رابطه ( )9محاسبه میشود.
رابطه ()9

رابطه ()5

در رابطههای ( )9و ( TP ،)5بیانگر تعداد پیکسلهای
ابر (یا سایه ابر) در کالس ابر (یا سایه ابر)؛  FPبیانگر
تعداد پیکسلهای ابر (یا سایه ابر) در کالس غیر ابر (یا
غیر سایه ابر)؛  FNبیانگر تعداد پیکسلهای غیر ابر (یا
غیر سایه ابر) در کالس ابر (یا سایه ابر) است.
 -2-8نتایج
شکل( )5و جدولهای ( )2و ( ،)1به ترتیب نتایج بصری
و عددی حاصل از آزمایش صورت گرفته با استفاده
معماری پیشنهادی ( )MultiCloud-Netدر مقایسه با
روشهای مرجع را نشان میدهد .بر اساس شکل ( )9و
توضیحاتی که در بخش ( )9-1ارائه شد 12 ،نمونه
مختلف برای انجام یک آزمایش چالشبرانگیز انتخاب
گردید .در جدولهای ( )2و ( ،)1بهترین مقادیر
بهصورت پُررنگ ،بهترین مقادیر مشابه بهصورت پُررنگ
زیرخط دار و دومین نتیجه مناسب بهصورت زیرخط دار
نشان داده شده است.

F1 

ضریب شباهت ژاکارد ،توصیفگر شباهت یا تفاوت
مجموعه نمونههای موردنظر میباشد .این معیار نسبت
اشتراک دو مجموعه بر تعداد اجتماع دو مجموعه را
محاسبه میکند .در حال حاضر ،ضریب شباهت ژاکارد
یکی از معیارهای پرکاربرد و قابلاطمینان در ارزیابی
نتایج قطعهبندی تصویر بشمار میآید .ضریب شباهت
ژاکارد بر اساس مقادیر ماتریس خطا بهصورت رابطه()5
محاسبه میشود.
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2  TP
(2  TP)  FP  FN

TP
TP  FP  FN

JSI 

جدول  :2نتایج ارزیابی عددی آشکارسازی ابرها با استفاده از روشهای  ،MultiCloud-Netترکیب ویژگیها و تلفیق ویژگیهای
کانوولوشنی چندمقیاسه.

کانوولوشنی چندمقیاسه

نمونه 1

79/2

79/6

88/2

11/0

11/1

19/9

نمونه 2

79/3

79/9

99/1

91/1

11/0

15/0

نمونه 3

79/2

79/6

80/1

11/1

12/2

15/1

نمونه 8

79/4

79/4

79/4

79/4

19/9

10/1

نمونه 5

73/1

76/5

51/2

91/9

01/2

89/5

نمونه 6

76/5

79/2

95/8

01/1

89/1

11/1

نمونه 9

76/5

79/2

81/9

81/1

81/1

81/5

نمونه 4

79/4

79/8

01/1

88/5

12/1

15/1

نمونه 7

79/9

79/8

80/2

11/2

89/1

11/1

نمونه 11

79/6

79/3

89/9

11/9

85/9

12/1

نمونه 11

74/2

74/6

15/0

19/1

10/1

10/5

نمونه 12

79/6

79/4

19/2

15/5

11/8

15/1
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معیار

)JSI (%

)F1 (%

)JSI (%

)F1 (%

)JSI (%

)F1 (%
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روش

MultiCloud-Net

ترکیب ویژگیها

تلفیق ویژگیهای

پیشنننها یننش شننعکه عکننعی ان ول شنننی چننند مقیاسننه...
مهدی خ ش برش ماس له و رضا شاه حسینی

جدول  : 3نتایج ارزیابی عددی آشکارسازی سایه ابرها با استفاده از روشهای  ،MultiCloud-Netترکیب ویژگیها و تلفیق
ویژگیهای کانوولوشنی چندمقیاسه.

روش

MultiCloud-Net

ترکیب ویژگیها

تلفیق ویژگیهای
کانوولوشنی چندمقیاسه

نمونه 1

78/7

76/8

1/1

1/1

01/1

89/5

نمونه 2

76/2

79/1

5/1

1/0

99/1

08/1

نمونه 3

79/2

79/6

01/2

81/1

80/1

11/2

نمونه 8

76/9

79/3

15/1

10/1

98/8

81/5

نمونه 5

73/1

75/5

11/9

59/0

51/0

90/1

نمونه 6

75/5

76/9

21/1

99/1

98/1

81/1

نمونه 9

75/2

76/6

98/0

95/5

91/8

00/1

نمونه 4

73/3

75/6

18/5

55/9

59/5

01/5

نمونه 7

75/1

76/5

50/1

02/8

01/9

82/9

نمونه 11

78/1

76/1

51/9

90/2

59/0

01/0

نمونه 11

74/4

74/1

81/0

11/1

10/9

18/2

نمونه 12

77/1

77/8

80/2

88/9

18/1

18/9
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)JSI (%
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] [ DOR: 20.1001.1.20089635.1399.8.4.3.9
] [ DOI: 10.52547/jgit.8.4.45

09

نشریه علمی  -مهندسی فناوری اطالعات مکانی

سال هشتم  شماره چهارم  زمستان 1399

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

] [ DOR: 20.1001.1.20089635.1399.8.4.3.9

] [ DOI: 10.52547/jgit.8.4.45

45

پیشنننها یننش شننعکه عکننعی ان ول شنننی چننند مقیاسننه...
مهدی خ ش برش ماس له و رضا شاه حسینی
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کانوولوشنی چندمقیاسه بر روی تصاویر  RGBماهواره گائوفِن( 1-سفید :کالس ابر ،خاکستری :کالس سایه ابر و مشکی :کالس سایر).

آشکارسازی ابرها
روشهای ترکیب ویژگیها و تلفیق ویژگیهای
کانوولوشنی چندمقیاسه در مواجه با ابرهایی با
اندازههای کوچک عملکرد مناسبی ندارند (مانند
نمونهها ی دوم ،ششم ،هفتم و یازدهم) .با توجه به اینکه
قدرت تفکیک مکانی در تصاویر ماهواره گائوفن 1-برابر
 8متر است ،آشکارسازی ابرها با اندازه کوچک بسیار
حائز اهمیت است .بر اساس نتایج عددی ،روش

41
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نتایج بهدستآمده از آزمایش صورت گرفته بهوسیله
روش  MultiCloud-Netبهعنوان الگوریتم پیشنهادی،
روش ترکیب ویژگیها بهعنوان یک الگوریتم آماری و
روش تلفیق ویژگیهای کانوولوشنی چندمقیاسه،
بهعنوان یک الگوریتم یادگیری عمیق ،در زمینه دقت
روشها در آشکارسازی ابرها ،سایه ابرها ،چالش وجود
مِه غلیظ در صحنه و هزینه پردازش ارزیابی میشوند.

 -1-2-8ارزیابی دقت روشها در زمینه

] [ DOR: 20.1001.1.20089635.1399.8.4.3.9

شکل :5نتایج آشکارسازی ابرها و سایه ابرها با بهکارگیری روشهای  ،MultiCloud-Netترکیب ویژگیها و تلفیق ویژگیهای
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روش تلفیق ویژگیهای کانوولوشنی چندمقیاسه ارتقاء
پیدا کرده است.

پیشنهادی عملکرد مناسبی در آشکارسازی ابرها با
اندازه کوچک داشته است .مقایسه عددی روشهای
مورد بررسی عبارت است از:

 -1روش تلفیق ویژگیهای کانوولوشنی چندمقیاسه در
معیارهای نمره  F1و ضریب شباهت ژاکارد در حدود
 %21و  %25نسبت به روش ترکیب ویژگیها عملکرد
بهتری داشته است.

 -1روش  MultiCloud-Netدر معیارهای نمره  F1و
ضریب شباهت ژاکارد در حدود  %11و  %21نسبت به
روش ترکیب ویژگیها ارتقاء پیدا کرده است.

غلیظ در صحنه
نمونه چهارم در این آزمایش دارای چالش وجود مِه
غلیظ در صحنه است .با توجه به اینکه ،هدف از ایجاد
یک الگوریتم برای آشکارسازی ابرها و سایه ابرها،
استفاده از این نتایج در مرحله بازیابی عوارض پوشیده
شده توسط ابرها و سایه ابرها است .در این آزمایش مِه
غلیظ در کالس ابرها در نظر گرفته شده است.
 -1روش ترکیب ویژگیها و روش  MultiCloud-Netدر
مقایسه با روش تلفیق ویژگیهای کانوولوشنی
چندمقیاسه دارای نتایج مناسبتری میباشند .نتایج
نشاندهنده این است که روش ترکیب ویژگیها
بهعنوان یک روش آماری عملکرد مطلوبی در تمایز بین
مِه غلیظ و رقیق و سایه ابرها داشته است.

 -1روش تلفیق ویژگیهای کانوولوشنی چندمقیاسه در
معیارهای نمره  F1و ضریب شباهت ژاکارد در حدود
 %0و  %11نسبت به روش ترکیب ویژگیها عملکرد
بهتری داشته است.
 -2-2-8ارزیابی دقت روشها در زمینه
آشکارسازی سایه ابرها

 -2هدف از بهکارگیری روشهای یادگیری عمیق،
دستیابی به عملکردی مشابه عامل انسانی متخصص با
کمترین خطا میباشد .روش  MultiCloud-Netدر
چالش وجود مِه غلیظ در صحنه ،عملکرد مناسبی برای
آشکارسازی ابرها داشته است .همچنین سایه ابرها را
نیز در این چالش با دقت قابلتوجهی شناسایی کرده
است.
 -8-2-8ارزیابی نتایج با استفاده از منحنی

 -1روش  MultiCloud-Netدر معیارهای نمره  F1و
ضریب شباهت ژاکارد در حدود  %91و  %51نسبت به
روش ترکیب ویژگیها ارتقاء پیدا کرده است.

مشخصه عملکرد سیستم

 -2روش  MultiCloud-Netدر معیارهای نمره  F1و
ضریب شباهت ژاکارد در حدود  %18و  %29نسبت به
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در شکل( ،)9ماتریس ابهام و منحنی مشخصه عملکرد
سیستم برای تمامی نمونههای آزمایش ،بر اساس
روشهای مورد استفاده ارائه شده است.
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روش ترکیب ویژگیها نسبت به دو روش
 Netو روش تلفیق ویژگیهای کانوولوشنی چندمقیاسه
در زمینه آشکارسازی سایه ابرها عملکرد مناسبی
نداشته است و در برخی موارد مانند نمونههای اول،
دوم ،پنجم ،نهم و دهم،کالس ابرها و سایه ابرها را به
میزان زیادی اشتباه شناسایی کرده است .روش تلفیق
ویژگیهای کانوولوشنی چندمقیاسه نسبت به روش
 MultiCloud-Netعملکرد ضعیفتری در آشکارسازی
سایه ابرهای جزئی مانند نمونههای پنجم ،هفتم و
هشتم داشته است .مقایسه عددی روشهای مورد
بررسی عبارت است از:
MultiCloud-
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 -2روش  MultiCloud-Netدر معیارهای نمره  F1و
ضریب شباهت ژاکارد در حدود  %9و  %1نسبت به
روش تلفیق ویژگیهای کانوولوشنی چندمقیاسه ارتقاء
پیدا کرده است.

 -3-2-8ارزیابی دقت روشها در چالش وجود مِه

پیشنننها یننش شننعکه عکننعی ان ول شنننی چننند مقیاسننه...
مهدی خ ش برش ماس له و رضا شاه حسینی
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شکل  :6ماتریس ابهام و منحنی مشخصه عملکرد سیستم مربوط به تمام نمونههای آزمایشی به تفکیک روشهای مورد استفاده.
سطر اول تا سوم به ترتیب معرف روش  ،MultiCloud-Netترکیب ویژگیها و تلفیق ویژگیهای کانوولوشنی چندمقیاسه میباشد.
کالس صفر ،یک و دو به ترتیب معرف کالس ابر ،سایه ابر و پسزمینه میباشند .در منحنیهای مشخصه عملکرد سیستم ،رنگ

کالس ابر و کالس سایه ابر میباشد .در روش ترکیب
ویژگیها مساحت زیر منحنی برابر  1/81 ،1/88و 1/00

در روش  MultiCloud-Netمساحت زیر منحنی برابر
 1/19 ،1/10و  1/19به ترتیب برای کالس پسزمینه،
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قرمز ،سبز و آبی به ترتیب مربوط به کالس پسزمینه ،ابر و سایه ابر میباشند.
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 -5-2-8هزینه پردازش

 -5نتیجهگیری
امروزه ،توجه به پردازش تصاویر ماهوارهای با قدرت
تفکیک مکانی باال ،بسیار مورد اهمیت است .یکی از
چالشها ی مهم در زمینه آشکارسازی ابرها و سایه ابرها
از این تصاویر و در مرحله بعد بازیابی عوارض پوشیده
شده در زیر ابرها و سایه ابرها بهوسیله نقشههای دقیق
آشکارساز ابرها و سایه ابرها میباشد .تصاویر ماهواره
گائوفِن 1-از جمله تصاویر با قدرت تفکیک مکانی باال
میباشند که ارائه یک راهحل مناسب برای آشکارسازی
ابرها و سایه ابرها بهصورت دقیق و سریع در این تصاویر
بسیار حائز اهمیت است.
در این تحقیق ،یک روش کارآمد برای آشکارسازی
خودکار ابرها و سایه ابرها مبتنی بر طراحی یک شبکه
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بین روش  MultiCloud-Netو روش تلفیق ویژگیهای
کانوولوشنی چندمقیاسه بهعنوان یک روش یادگیری
عمیق ،محاسبه هزینه پردازش مطرح است .هزینه
پردازش عبارت است از مدتزمانی که برای آموزش
معماری یادگیری عمیق هزینه میشود و معیار آن بر
اساس تعداد تکرار در زمان هزینه شده برای هر تکرار
است .هزینه پردازش برای روش  MultiCloud-Netو
روش تلفیق ویژگیهای کانوولوشنی چندمقیاسه به
ترتیب برابر  1121و  2111دقیقه در  151مرتبه تکرار
آموزش میباشد .روش  MultiCloud-Netنسبت به
روش تلفیق ویژگیهای کانوولوشنی چندمقیاسه ،حدود
 211دقیقه از هزینه محاسبه کمتری برخوردار است.
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به ترتیب برای کالس پسزمینه ،کالس ابر و کالس
سایه ابر میباشد .در روش تلفیق ویژگیهای
کانوولوشنی چندمقیاسه مساحت زیر منحنی برابر
 1/11 ،1/19و  1/81به ترتیب برای کالس پسزمینه،
کالس ابر و کالس سایه ابر میباشد .همچنین ،میانگین
ضرایب کاپا برای هر یک از روشها به ترتیب برای
روش  ،MultiCloud-Netترکیب ویژگیها و روش تلفیق
ویژگیهای کانوولوشنی چندمقیاسه برابر  1/89 ،1/18و
 1/11میباشد.

] [ DOI: 10.52547/jgit.8.4.45

عصبی کانوولوشنی-بازگشتی چندمقیاسه از تصاویر
ماهواره گائوفِن 1-ارائه شد .روش پیشنهادی یک روش
یادگیری عمیق و از نوع شبکههای کانوولوشنی بر
اساس فیلترهایی با ابعاد مختلف ،میباشد .مهمترین
نوآوریهای روش پیشنهادی شامل )1 :آموزش
پیکسلها در سه مقیاس مختلف بجای استفاده از
پیکسلها در یک مقیاس ثابت ،موجب تولید
ویژگیهایی میگردد که به تغییرهای مقیاس ،مقاوم
هستند و دقت فرآیند قطعهبندی را در تصاویر رنگی
بهبود میدهد )2 .بهکارگیری یک ایده جدید به نام
روش حذف تصادفی عُمق ،موجب بهبود هزینه محاسبه
و دقت نتایج شده است )1 .توجه به اهمیت تابع خطا
در شبکههای یادگیری عمیق ،موجب توسعه تابع
خطای آنتروپی متقاطع برای قطعهبندی چند کالسی
شده است.
نتایج تحقیق حاضر ،با یک روش آماری دقیق با نام
ترکیب ویژگیها و یک روش یادگیری عمیق جدید با
نام تلفیق ویژگیهای کانوولوشنی چندمقیاسه ،بهوسیله
معیارهای نمره  F1و ضریب شباهت ژاکارد ،مورد
مقایسه و ارزیابی قرار گرفت .نتایج نشاندهنده ارتقاء
دقت روش پیشنهادی با نام  MultiCloud-Netمیباشد.
در حال حاضر ،روشهای موجود در تصاویر با قدرت
تفکیک مکانی باال دارای دقت نسبتاً باالیی هستند ،اما
توجه به معیارهای مناسب ارزیابی دقت و تحلیل نتایج
بر اساس هدف موردنظر بسیار اهمیت دارد (به همین
علت در بخش  1-9معیارهای مطلوب ،واکاوی شدند).
در این تحقیق ،با توجه به اینکه قدرت تفکیک مکانی
دادههای مورد استفاده برابر  8متر است ،حتی تعداد کم
پیکسلهای اشتباه هم حائز اهمیت است ،چراکه در
مرحله بعدی بازیابی عوارض پوشیده شده در ابرها و
سایه ابرها موردنظر میباشند .بنابراین تحلیل بهبود
روشهای قبلی باید در سطح کاربرد موردبحث قرار
بگیرد (همانطور که در انتهای بخش  2-9موردبحث و
مقایسه قرار گرفت).
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موضوع بازیابی عوارض پوشیده شده توسط ابرها و سایه
ابرها یکی از چالشهای اساسی و وابسته به دقت
، در این تحقیق.آشکارسازی ابرها و سایه ابرها است
مرحله آشکارسازی ابرها و سایه ابرها با ارائه یک روش
. صورت پذیرفت1-دقیق برای تصاویر ماهواره گائوفِن
 موضوع بازیابی عوارض بر،برای تحقیقهای آینده
 با استفاده1-مبنای تصاویر سری زمانی ماهواره گائوفِن
 برای تولید نقشههای دقیقMultiCloud-Net از روش
 مورد بررسی قرار خواهد،آشکارساز ابرها و سایه ابرها
.گرفت
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تقدیر و تشکر
،نویسندگان از پژوهشگر فرهیخته دانشگاه ووهان چ ین
جناب آقای دکتر لی و شرکت عل وم فض ایی و فن اوری
) برای فراهم آوردن دادههای این تحقی قCASC( چین
. تقدیر و تشکر مینمایند،و سایر همکاریهای ارزشمند
 از شرکت گوگل برای فراهم آوردن زیرساخت،همچنین
) ک هTPU( گوگ ل کولَ ب و واح د پ ردازش تنس ورفلو
،موجب تس ریع فرآین د پ ردازش در ای ن تحقی ق ش د
.سپاسگذاری میشود
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Abstract

The reconstruction of the information contaminated by cloud and cloud shadow is an important step in preprocessing of high-resolution satellite images. The cloud and cloud shadow automatic segmentation could be
the first step in the process of reconstructing the information contaminated by cloud and cloud shadow. This
stage is a remarkable challenge due to the relatively inefficient performance of the current methods in complex
scenes in multispectral high-resolution satellite images. In recent years, using deep convolutional neural
networks has largely improved the performance of cloud and cloud shadow segmentation. Increasing the
generalization capability of cloud and cloud shadow segmentation is one of the problems of deep convolutional
neural networks. In this paper, we focus on tackling the poor generalization performance of automatic cloud

[ DOR: 20.1001.1.20089635.1399.8.4.3.9 ]

and cloud shadow segmentation in Gaofen-1 (GF-1) images. In this regard, we propose a deep learning multiscale method, founded on multi-dimension filters, for accurate segmentation of cloud/cloud shadow in single
date GF-1 images which is based on a new multi-scale deep residual-convolutional neural network called
MultiCloud-Net. The cloud/cloud shadow masks are extracted based on a new loss function to generate the
final cloud/cloud shadow masks. The MultiCloud-Net was implemented in the Google Colab and was validated
using 12 globally distributed GF-1 images. The quantitative assessments of test images show that the average
F1 score, the average Jaccard Similarity Index (JSI), and the Kappa coefficient for cloud (cloud shadow)
segmentation are about 97 (95.5), 96 (94.5), and 0.98, respectively. The experimental results using the GF-1
images demonstrate a more reasonable accuracy and efficient computational cost achievement of the proposed
method compared to the automatic cloud/cloud shadow segmentation performance of two advanced deep
learning and statistical methods.
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