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تاریخ دریافت مقاله1307/90/22 :

تاریخ پذیرش مقاله1301/93/22 :

امروزه پایش وسایل نقلیه زمینی با استفاده از روشهای پردازش تصویر ،یکی از حیطههای کاربردی در کنترل ترافیک هوشمند به شمار
میآید .در این زمینه ،بهکارگیری تصاویر مادونقرمز حرارتی پهپاد به دلیل قدرت تفکیک مکانی مناسب ،مقرون به صرفه بودن و حجم کمتر
تصاویر ،یکی از گزینه های مطلوب برای هدف پایش وسایل نقلیه است .روشها یی که تا به حال برای استخراج وسایل نقلیه از تصاویر حرارتی
ارائه شدهاند  ،اغلب دارای مشکالتی نظیر دقت پایین در شناسایی و قطعهبندی (مانند روش  )HOG+SVMو نیاز به کالن دادههای آموزشی
(مانند روشها ی یادگیری عمیق) است .در تحقیق حاضر ،یک مدل جدید با نام  SegRBM-Netبر اساس یادگیری عمیق و ماشین بولتزمان
محدود ارائه شده است .از جمله ویژگیهای مدل  ،SegRBM-Netافزایش دقت شناسایی و قطعهبند ی وسایل نقلیه از تصاویر حرارتی با استفاده
توأم از الیههای کانوولوشنی و ویژگیهای ماشین بولتزمان محدود گوسین  -برنولی میباشد .این ساختار موجب شده است تا الگوریتم ،هدف را
با سرعت و دقت بیشتری نسبت به سایر روشهای یادگیری عمیق پیدا کند .بهمنظور ارزیابی کارایی و دقت روش پیشنهادی ،از چهار مجموعه
داده مادونقرمز حرارتی پهپاد با ویژگیهایی نظیر تراکم باالی وسایل نقلیه در صحنه و زاویه دید متنوع استفاده شده است .بر اساس نتایج این
تحقیق ،مدل  SegRBM-Netبا دقت میانگین  00درصد و بهبود سرعت پردازش ،نسبت به روشهای مشابه دارای کارایی مناسبی میباشد.
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ارائه یک راهبرد هدفمند و علمی برای پایش عناصر
طبیعی و مصنوعی در محیطزیست ،همواره یکی از
موضوعات مهم در برنامهریزیهای مدیران تصمیم
گیرنده در کشورها محسوب میشود [ .]1بسیاری از
تحقیقهای صورت گرفته ،از منابع داده سنجشازدور با
قدرت تفکیک مکانی پایین جهت پایش کاربردهای
مختلفی چون مدیریت بحرانهای زلزله ،سیل،
آتشسوزی و یا تهیه نقشههای حرارتی و رطوبت خاک
استفاده کردهاند []2؛ اما تنها تجزیهوتحلیل این
محصوالت با قدرت تفکیک مکانی پایین تواناییهای
الزم را برای تصمیمگیری نخواهد داشت .بسیاری از
مخاطرات و نیازهای مدیران شهری در مقیاسهای
محلی ،نیازمند اطالع از جزئیات پدیدهها است [.]3
امروزه استفاده از پهپادهای تصویربردار راهحل مناسبی
برای پایش پدیدههای مختلف در مقیاس محلی به
شمار میآیند [ .]2از طرفی استفاده از پهپادهای
تصویربردار در کاربردهای مختلف نظامی و غیرنظامی
گسترش پیدا کرده است ،از طرف دیگر نیاز به پردازش
تصاویر آنها با قابلیت جلوگیری از افزونگی داده و
سرعت باال در تولید محصوالت اطالعات مکانی وجود
دارد [.]2
مسأله قطعهبند ی معنایی وسایل نقلیه زمینی از تصاویر
پهپاد در کاربردهایی نظیر پایش حجم ترافیک و
تجزیهوتحلیل تصادفهای درونشهری و برونشهری،
کمک به کنترل خودروهای بدون سرنشین ،مدیریت بر
فعالیت وسایل نقلیه زمینی در کارگاههای عمرانی،
مدیریت هوشمند شبکه راههای دسترسی با آنالیز
حرکت وسایل نقلیه ،تجزیهوتحلیل عبور و مرور وسایل
نقلیه در مناطق ممنوعه ،مدیریت پارکینگهای موجود
در فضای باز و شناسایی وسایل نقلیه مفقودشده بر اثر
سوانح طبیعی و غیرطبیعی (سرقت) دارای کاربردهای
مهمی است [ 19 ،0 ،1 ،7 ،7و  .]11اغلب روشهای
متداول برای انجام قطعهبندی معنایی تصاویر با هدف
کشف وسایل نقلیه مبتنی بر تصویربرداری از روی زمین
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و با سکوهای زمینی میباشد .مهمترین مشکل در این
روشها ،پوشش محدود این دوربینها و کاهش قدرت
کنترل در ابعاد مناسب است .به همین جهت،
بهکارگیری تصاویر پهپاد یک راهحل کارآمد و کمهزینه
برای پایش عناصر محلی به شمار میآید.
هدف از آشکارسازی وسایل نقلیه با استفاده از تصاویر
پهپاد ،مشخص نمودن موقعیت وسیله نقلیه بر روی
تصویر با استفاده از یک مستطیل (جعبه) بوده که
چهارگوشه آن دارای موقعیت محلی میباشند و بر
اساس اندازه شئ ،این مستطیل کوچک یا بزرگ
میشود [ .]12اما مدل جامعتر از آشکارسازی را
میتوان در قطعهبندی معنایی تصویر جستجو کرد .در
قطعهبندی معنایی تصویر ،عالوه بر مشخص نمودن
موقعیت شئ ،میتوان محدوده آن شئ را نیز مشخص
کرد .تعیین محدوده شئ بهصورت خودکار ،فرآیند
کنترل وسایل نقلیه برای جلوگیری از برخورد با سایر
عناصر در خیابانهای شلوغ را در تصاویر با قدرت
تفکیک مکانی باال تسهیل میکند [ .]13در شکل()1
نمونهای از آشکارسازی وسایل نقلیه از تصاویر رنگی
پهپاد با استفاده از معماری یادگیری عمیق یولو]12[ 1
(شکل -1ب) در مقایسه با قطعهبندی معنایی وسایل
نقلیه با استفاده از معماری یادگیری عمیق سگنت]7[ 2
(شکل -1ج) نشان داده شده است .بر اساس این شکل
میتوان قابلیتهای قطعهبندی معنایی را بهتر درک
کرد ،بهویژه در مواردی که تراکم خودروها زیاد است
(بردار مشکی) و صرفاً آشکارسازی آنها با یک جعبه
آشکارساز نمیتواند راهحل مناسبی باشد.
تلفیق فیلتر گابور 3جهت استخراج ویژگی برای برجسته
نمودن لبههای وسایل نقلیه با استفاده از
طبقهبندیکننده ماشین بردار پشتیبا ن 2جهت
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میآید [.]12

آشکارسازی وسایل نقلیه در تصاویری از خیابانها ،یکی
از اولین تالشها برای آشکارسازی وسایل نقلیه به شمار

شكل  :1دیدگاههای مختلف استخراج وسایل نقلیه از تصاویر پهپاد (جعبه زرد :موقعیت خودروها ،ناحیه صورتی :قطعهبندی خودروها)

استفاده از تصاویر رنگی و استخراج لبه اشیاء تصویری
(با روشهای متداول لبه یابی) راهحلی دیگر برای
آشکارسازی وسایل نقلیه است [ .]17از جمله
تحقیقهای صورت گرفته در حیطه آشکارسازی و
قطعهبندی معنایی وسایل نقلیه از تصاویر رنگی پهپاد
میتوان به مواردی چون تلفیق تبدیل مستقل از
مقیاس ویژگی 1به دلیل عدم تأثیرپذیری به مقیاس،
دوران و شرایط نوردهی با مدل شکل ضمنی 2برای
تولید توصیفگرهای ویژگی و طبقهبندی ویژگیها با
ماشین بردار پشتیبان اشاره کرد [ .]17الگوریتم دیگر،
از روش ترکیبی ویوال -جونز 3و طبقهبندیکننده ماشین
بردار پشتیبان با ویژگیهای هیستوگرام گرادیان شیب
گرا 2برای تصاویر با فواصل کم از وسیله نقلیه استفاده
نموده است [ .]11بهرهگیری از تصاویر چند طیفی
پوششدار با هدف تولید نقشه عُمق و تمیز دادن وسیله
نقلیه از سایر عوارض [ ]10و بهکارگیری تصاویر
مادونقرمز حرارتی پهپاد با هدف آشکارسازی بیدرنگ
جعبهای وسایل نقلیه با استفاده از شبکههای عصبی
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کانوولوشنی ]12[ 2نیز از جمله راهحلهای پیشنهادی
است.
بهطورکلی ،روشهای پیشنهادی برای آشکارسازی و
قطعهبندی معنایی وسایل نقلیه از تصاویر گوناگون
پهپاد در سه گروه دستهبندی میشوند .دسته اول،
روشهای مبتنی بر استخراج ویژگی غیرخودکار مانند
روشهای تبدیل مستقل از مقیاس ویژگی ،ویژگیهای
تسریع شده مقاوم ،7هیستوگرام گرادیان شیب گرا ،لبه
یابی ،تعریف قواعد طیفی (در صورت چند طیفی بودن
تصاویر) و استفاده ترکیبی از این تبدیلها است [.]29
دسته دوم ،بهکارگیری روشهای یادگیری ماشین مانند
ماشین بردار پشتیبان و انواع شبکههای عصبی
مصنوعی میباشد [ .]21دسته سوم ،روشهای مدرن
جهت استخراج ویژگی با استفاده از الگوریتمهای
یادگیری عمیق است که میتوان این روش را نوع
توسعهیافته دو روش قبل دانست [ .]22در حال حاضر
الگوریتمهای یادگیری عمیق به دلیل قابلیت مناسب
برای پردازش کالن دادهها در کاربردهای مختلف
دانشگاهی و صنعتی موردتوجه است [ .]23اغلب
روشهای یادگیری ماشین برای پردازش کالن دادهها
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دچار مشکل اشباعشدگی 1میشوند و نمیتوانند از یک
حد مشخصی بیشتر یاد بگیرند؛ به همین دلیل میتوان
یادگیری عمیق را یک روش متحول کننده در پردازش
تصویر دانست [ .]22امروزه با فراگیر شدن سنجنده
های تصویربردار و تولید مجموعه دادههای بزرگ،
مسأله تفسیر خودکار اشیاء از تصاویر سنجشازدور
(ماهوارهای ،هوایی و پهپاد) با عملکرد مناسب با
استفاده از الگوریتمهای یادگیری عمیق بهعنوان یک
موضوع چالشی مهم در پردازش تصاویر است .همچنین،
استفاده از تصاویر مادونقرمز حرارتی پهپاد به دلیل
قدرت تفکیک مکانی مناسب ،مقرونبهصرفه بودن و
حجم کمتر تصاویر ،یکی از گزینههای مطلوب برای
هدف پایش وسایل نقلیه نسبت به سایر منابع داده به
شمار میآید .تحقیقهای اخیر در پردازش تصاویر نشان
میدهد ،شبکههای عصبی عمیق مبتنی بر الیههای
کانوولوشن دارای قابلیتهای مناسبی در حل مسأله
استخراج اشیاء از تصاویر است [.]22
تحقیق حاضر با هدف ارائه و آزمایش یک مدل جدید
ترکیبی مبتنی بر یادگیری عمیق و ماشین بولتزمان
محدود گوسین  -برنولی جهت قطعهبندی معنایی
وسایل نقلیه زمینی با استفاده از تصاویر مادونقرمز
حرارتی پهپاد انجام شده است .مدل پیشنهادی در این
تحقیق  SegRBM-Netنامگذاری شده است .طراحی و
پیادهسازی مدل  SegRBM-Netبر اساس ترکیب ایده
معماریهای یادگیری عمیق رزنت ،]27[2یونت ]27[3و
سگنت با ماشین بولتزمان محدود صورت گرفته است.
در این مدل ،ماشین بولتزمان محدود در نقش
بلوکهای باقیمانده در یک شبکه کدگذار-کدگشا2
عمیق ظاهر میشود .فرآیند آزمایش و ارزیابی مدل
 SegRBM-Netبر روی مجموعه تصاویر مادونقرمز

U-Net

3

Encoder-Decoder

2

در این قسمت ،ابتدا مروری بر بهکارگیری الگوریتمهای
یادگیری عمیق در قطعهبندی معنایی تصویر شده
است ،سپس ماشین بولتزمان محدود گوسین  -برنولی
با هدف استخراج مدل هندسی اشیاء در تصویر مورد
بررسی قرار گرفته است .در نهایت ،روش پیشنهادی
معرفی و فرآیند پیادهسازی ارائه میگردد.
 -1-2قطعهبندی معنایی تصویر با الگوریتمهای
یادگیری عمیق
اولین نمونه از مدلهای شبکه عصبی کانوولوشنی
عمیق حدود دو دهه قبل ارائه گردیده است [ .]21در
طی این سالها موضوع ارائه یک معماری مناسب برای
قطعهبندی معنایی اشیاء از تصاویر بهعنوان یک چالش
مهم در حیطه علوم یادگیری ماشین 2بهحساب میآید
[ .]20منطق ارائه معماریهای یادگیری عمیق بر
افزایش تعداد الیههای پنهان در شبکه عصبی مصنوعی
بنا شده است .اما بهمرور با ارائه الیههای کانوولوشنی و
تلفیق آنها در شبکههای عصبی مصنوعی ،استفاده از
این مدلها در پردازش تصاویر بسیار مؤثرتر شده است
[ .]13افزایش تعداد الیههای پنهان در شبکههای
عصبی موجب میشود تا ویژگیهایی از داده ورودی
(بهعنوانمثال تصاویر رنگی) در سطوح مختلف استخراج
شود .این سطوح از ویژگیها شامل مشخصههای سطح
پایین مانند لبهها تا مشخصههای سطح باال مانند مدل
هندسی اشیا را شامل میشوند [ .]39شبکههای عصبی
کانوولوشنی عمیق به دلیل کاهش تعداد پارامترها (وزن
و بایاس) دارای قدرت تعمیمپذیری باالیی نسبت به
مدلهایی با الیههای تماماً متصل هستند؛ از همین رو
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ResNet
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Saturation

1

حرارتی  NPU_CS_UAV_IR_DATAکه دارای
چالشهایی بیشتر در مقایسه با سایر منابع داده بوده و
با هدف قطعهبندی معنایی وسایل نقلیه صورت
میگیرد[.]12

ارائه یک الگوریتم ترکیبیی مبتنیی بیر ییایریری عمیی و
مهدی خوش برش ماسوله  ،رضا شاه حسینی
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)Batch Normalization (BN
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Activation Functions

2

در رابطه( (𝑃 × 𝐶)𝑖𝑗 ،)1حرکت وزن پنجرهای به
همسایگی ( )i, jبر روی تصویر میباشد؛  Ʃmمقادیر
سطر تصویر Ʃn ،مقادیر ستون تصویر Ʃc ،تعداد باند
طیفی تصویر میباشد .در این تحقیق به دلیل استفاده
از تصویر مادونقرمز حرارتی مقدار  Ʃcبرابر  1در نظر
گرفته میشود و  bبیانگر مقدار بایاس است که یک
مقدار ثابت در نظر گرفته میشود.
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در کاربردهایی پایه مانند آشکارسازی اشیاء [،]31
استخراج مشخصه [ ]32و طبقهبندی تصاویر []22
دارای قابلیتهای مناسبی میباشند.
اغلب معماریهای قطعهبندی معنایی تصویر با یادگیری
عمیق بر اساس یک بلوک انقباض (کدگذار) و یک
بلوک انبساط (کدگشا) طراحی شدهاند [ .]7بلوک
انقباض جهت تولید ویژگیهای اشیاء تصویری و بلوک
انبساط جهت بازسازی تصویر ورودی مورد استفاده قرار
میگیرند [ .]33وجه تمایز معماریهای گوناگون
بهکارگیری چندین الیه کانوولوشنی و استفاده از توابع
فعالسازی 1مختلف است [ .]11بهصورت کلی ،ارائه
تعداد الیه کانوولوشنی مناسب با پارامترهای بهینه
نیازمند تئوری ریاضی قوی میباشد .از میان
معماریهای یادگیری عمیق که برای قطعهبندی
معنایی تصویر ارائه شدهاند میتوان سه معماری
تأثیرگذار سگنت ،رزنت و یونت را نام برد .برجستهترین
ویژگیهای این معماریها عبارت است از:
 )1معماری سگنت اولین بار در سال  2912با آزمایش
بر روی یک مجموعه داده از تصاویر دوربینهای عکاسی
ارائه شد .توپولوژی معماری سگنت بر اساس یک شبکه
کدگذار با سیزده الیه کانوولوشنی در شبکه VGG16
(یک معماری یادگیری عمیق با ساختار هرمی مبتنی بر
شانزده الیه وزن کانوولوشنی) طراحی شده است .بلوک
کدگذار شامل پنج زیر بلوک و هر زیر بلوک شامل چند
الیه کانوولوشنی و یک الیه کاهشدهنده ابعا د2
میباشد .بهطور متناظر در بلوک کدگشا نیز پنج زیر
بلوک با الیههای معکوس کانوولوشنی و یک الیه نمونه
افزای ی 3وجود دارد .نوآوری معماری سگنت در
بهکارگیری الیههای نمونه افزا (بازسازی ابعاد اصلی
تصویر) است [ .]33اینگونه پردازش موجب میشود تا
ابعاد تصویر منبسط شود و ردیفها و ستونهای زوج با
1

اطالعات تصویر پُر شود و ردیفها و ستونهای فرد با
مقادیر صفر پُر می شود .حال برای مقدار دادن به این
خانههای صفر ،بایستی از روش درونیابی کنترلشده
استفاده کنیم .محاسبات یک درونیابی کنترلشده
جهت بدست آوردن مقادیر خانههای صفر با قرار دادن
کرنل گوسی در مرکز خانه با ضرب آن در مقادیر غیر
صفر و مقیاس دهی مناسب نتیجه به مقدار یک ،برای
مقدار خانه موردنظر محاسبه میشود .معماری سگنت
از نظر حافظه مصرفی ،دقت تولیدی و همچنین کاهش
پارامترهای شبکه ،نسبت به معماریهای دیگر ،بسیار
عملکرد مناسبی در مورد قطعهبندی تصویر دارد [.]7
 )2معماری رزنت بر اساس اضافه نمودن یک بردار از
پیکسلهای تصویر ورودی ،بر خروجیهای کدگذاری
شده عمل میکند.
 )3معماری یونت مبتنی بر یک الیه کانوولوشنی مابین
بلوک کدگذار و کدگشا با هدف بهبود یادگیری ویژگی
عمل میکند.
هر الیه کانوولوشنی معماریهای شبکه عصبی مصنوعی
مشتمل بر یک وزن پنجرهای (به ازای هر باند طیفی در
تصویر یک وزن پنجرهای میتوان در نظر گرفت) ،یک
تابع نرمال ساز بستهها 2و یک تابع فعالسازی میباشد.
رابطه( )1تعریف ریاضی یک نورون در معماریهای
کانوولوشنی را بر اساس تصویر ورودی ( )Pو وزن
پنجرهای ( )Cنشان میدهد [.]39
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𝑏 (𝑃 × 𝐶)𝑖𝑗 = ∑𝑚 ∑𝑛 ∑𝑐 𝑃 (𝑖 + 𝑚, 𝑗 + 𝑛). 𝐶 (−𝑚, −𝑛) +

رابطه ()1
برای جلوگیری از پدید بیش برازش ()Overfitting
راهحلهای مختلفی در شبکههای عصبی کانوولوشنی
عمیق پیشنهاد شده است .یکی از این راهحلها استفاده
از الیههای کاهشدهنده ابعاد است [ .]32این فرآیند با
کدگذاری پیکسلها در یک تصویر موجب میشود تا
پارامترهای شبکه عصبی عمیق کاهش پیدا کرده و
بهموجب حجم محاسبات کمتر ،فرآیند آموزش با دقت
بیشتری انجام شود .توابع مختلفی برای انجام کاهش
ابعاد مورد استفاده قرار میگیرند که از جمله توابع
مناسب ،تابع کاهشدهنده بیشینه است .اساس کار این

تابع ذخیره کردن موقعیت پیکسل با مقدار بیشینه و با
همسایگی موردنظر (ابعاد متداول با همسایگی )2×2
ذخیره و سپس در مرحله نمونه افزایی که دقیقاً
عملکردی معکوس این تابع را دارد با مقادیر جدید
جایگزین شود .این کار باعث میشود تا ویژگیهای
تولیدشده در طول شبکه عصبی کانوولوشنی با
محاسبات کمتری در موقعیت صحیح خود قرار بگیرند.
شکل( )2فرآیند اعمال الیه کاهشدهنده ابعاد و الیه
نمونه افزا را بر روی یک همسایگی از پیکسلها نمایش
میدهد.

(باینری) میباشد .ماشین بولتزمان محدود یک نوع
ماشین بولتزمان است که اتصاالت واحدهای
مشاهدهپذیر و پنهان قطع شده است [ .]37ماشین
بولتزمان محدود گوسین – برنولی 3شامل یک الیه از
واحدهای مشاهدهپذیر گوسین و یک الیه از واحدهای
پنهان باینری میباشد [ .]37در این نوع ماشین
بولتزمان هر واحد با سایر واحدهای الیههای دیگر

 -2-2استخراج مدل هندسی اشیاء تصویری با ماشین
بولتزمان محدود گوسین  -برنولی

ماشین بولتزمان یک نوع خاص از میدان تصادفی
مارکوف میباشد که اولین بار در سال  1012ارائه
گردید [ .]32از جمله کاربردهای مهم ماشین بولتزمان
در حل مسأله طبقهبندی ،رگرسیون ،کاهش ابعاد و
استخراج ویژگی میباشد .این ماشین مشتمل بر
تعدادی واحد مشاهدهپذیر 1و پنهان 2بهصورت دودویی

Gaussian-Bernoulli Restricted Boltzmann Machine
Visible Units

1

3

)(GB-RBM
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Hidden Units

2

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

شكل  : 2فرآیند اعمال الیه کاهش ابعاد در بلوک کدگذار و الیه نمونه افزا در بلوک کدگشا
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اتصال دارند اما اتصاالت پنهان نیست .تابع انرژی در
ماشین بولتزمان محدود گوسین  -برنولی بهصورت
رابطه () 2

رابطه( )2تعریف میشود [.]31

𝑛

ℎ
− ∑𝑗=1
𝑗𝑐𝑗 ℎ

𝒗𝑛؛ 𝑗ℎ

در رابطه( 𝑣𝑖 ،)2واحدهای مشاهدهپذیر با تعداد
واحدهای پنهان با تعداد 𝑛ℎ؛ 𝜃 مشتمل بر وزنهای 𝑗𝑖𝑤
که به واحدهای مشاهدهپذیر و پنهان متصل میشوند؛
𝑖𝜎 انحراف معیار همبسته به واحد مشاهدهپذیر گوسین
𝑖𝑣؛ 𝑖𝑏 و 𝑗𝑐 بایاسهای هریک از واحدهای مشاهدهپذیر
و پنهان است .در این شبکه به هر مقدار از واحدهای
مشاهدهپذیر و پنهان با استفاده از رابطه( ،)1یک مقدار
احتمال که به آن توزیع بولتزمان گفته میشود
بهصورت رابطه( )3نسبت میدهد .در رابطه( 𝑍 ،)3ثابت
نرمالسازی است و با استفاده از رابطه( )2تعریف
میشود.

𝑖𝑣

𝜎𝑖2

𝑛

𝑛

ℎ
𝑣
∑𝑗=1
− ∑𝑖=1
𝑗𝑤𝑖𝑗 ℎ

(𝑣𝑖 −𝑏𝑖 )2
2𝜎𝑖2

𝑛

𝑣
𝐸(𝑣, ℎ|𝜃) = ∑𝑖=1

محدود به
را میتوان
رابطه(،)2
واریانس 𝜎𝑖2

احتمالی که مدل یادگیری بولتزمان
واحدهای مشاهدهپذیر نسبت میدهد
بهصورت رابطه( )2بیان نمود .در
)  𝒩(. |𝜇, 𝜎𝑖2تابع گوسین با میانگین 𝜇 و
است.
بهطور مشابه برای واحدهای پنهان ،احتمال با استفاده
از رابطه( )7محاسبه میشود .الیههای پنهان به دلیل
عدم اتصال به یکدیگر مستقل از شرایط واحدهای
مشاهدهپذیر محاسبه میشوند.

})𝜃|exp{−𝐸(𝑣, ℎ

رابطه ()3

1
)𝜃(𝑍

= )𝜃|𝑃(𝑣, ℎ

رابطه ()2

) 𝑃(𝑣𝑖 = 𝑣|ℎ) = 𝒩(𝑣|𝑏𝑖 + ∑𝑗 𝑤𝑖𝑗 ℎ𝑗 , 𝜎𝑖2
𝑖𝑣

رابطه ()7

𝜎𝑖2

در رابطه( 𝑠𝑖𝑔𝑚𝑜𝑖𝑑 ،)7نماد تابع سیگموید میباشد،
این تابع حقیقی ،کراندار و مشتقپذیر میباشد و به
ازای کلیه مقادیر حقیقی قابلتعریف بوده و دارای
مشتق مثبت است .در نهایت برای رسیدن به انرژی
کمتر برای مجموعه آموزشی و انرژی بیشتر برای بقیه
مجموعه ،از مدل پیشنهادی [ ]37که خطاهای فاحش1
را مدل میکند ،بهصورت رابطه( )7تعریف میشود.
در رابطه( 𝜌 ،)7پارامتر تُنُکی؛ 𝑘̂𝜌 میانگین فعالسازی
واحدهای پنهان در نمونه آموزشی k؛ 𝛽 وزن تُنُک تابع

خطا؛ ) 𝑘̂𝜌||𝜌(𝐿𝐾 واگرایی  Kullback-Leiblerبین 𝜌 و
𝑘̂𝜌 که بهصورت رابطه( )1محاسبه میشود.
دلیل استفاده از تابع توزیع بولتزمان ،ساختار دو
قسمتی است که این شبکه دارد .شکل( )3این ساختار
دو قسمتی ماشین بولتزمان محدود گوسین  -برنولی را
برای استخراج مدل اولیه یک وسیله نقلیه از تصویر
مادونقرمز حرارتی پهپاد مبتنی بر واحدهای
مشاهدهپذیر و پنهان را نشان میدهد.

1
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Gross Errors

𝑗𝑖𝑤 𝑖∑ 𝑃(ℎ𝑗 = 1|𝑣) = 𝑠𝑖𝑔𝑚𝑜𝑖𝑑(𝑐𝑗 +
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رابطه ()2

})𝜃|𝑍 = ∑𝑣 ∑ℎ exp{−𝐸(𝑣, ℎ
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̃
𝑚∑{ = 𝑛𝑖𝑚 arg
}) 𝑘̂
𝜌||𝜌(𝐿𝐾𝛽 𝑘=1 − log 𝑃(𝑣𝑘 ; 𝜃) +

رابطه ()7
رابطه ()1

𝜌1−

𝜌

𝑘̂
𝜌1−

𝑘𝜌

𝑔𝑜𝑙)𝜌 𝐾𝐿(𝜌||𝜌̂𝑘 ) = 𝜌 𝑙𝑜𝑔 ̂ + (1 −

شكل  :3استخراج مدل اولیه یک وسیله نقلیه از تصویر مادونقرمز حرارتی پهپاد مبتنی بر ساختار دو قسمتی ماشین بولتزمان
محدود گوسین  -برنولی

مطابق شکل( ،)2روش پیشنهادی در سه مرحله اجرا
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مدل

SegRBM-Net
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فرآیند پردازش ماشین بولتزمان محدود بر مبنای یافتن
ویژگیهای منظم مثل شکل هندسی اشیا تصویری
انجام میشود .مطابق شکل( ،)3هدف از تولید بردار
ویژگیهای هندسی محدوده وسیله نقلیه (شکل
هندسی) بدون یادگیری قبلی با استفاده از تابع انرژی
(رابطه  )2میباشد .ویژگی اصلی ماشین بولتزمان
محدود گوسین  -برنولی در پردازش تصویر ،استخراج
مدل هندسی شئ در تصویر است [ .]30این قابلیت
موجب میشود تا اگر هندسه شئ در تصویر ضعیف
(مثالً تصاویر درجه خاکستری محدودۀ طیف حرارتی)
باشد؛ با استفاده از این ماشین ،هندسه را بهبود داد .در
تحقیق حاضر روشی ارائه میشود تا با استفاده از
ویژگیهای تولیدشده با استفاده از این ماشین در یک
معماری کدگذار-کدگشا از شبکههای عصبی
کانوولوشنی عمیق ،فرآیند استخراج وسایل نقلیه از
تصاویر مادونقرمز حرارتی پهپاد با دقت باال و قابلیت
انعطافپذیری برای قطعهبندی معنایی خودکار وسایل
نقلیه زمینی ایجاد شود.
پیشنهادی

میشود .مرحله اول ،شامل جمعآوری مجموعه تصاویر
مادونقرمز حرارتی پهپاد و آمادهسازی دادهها برای
آموزش الگوریتم پیشنهادی است (بخش .)1-3-2
مرحله دوم ،شامل طراحی معماری پیشنهادی تحقیق با
نام  SegRBM-Netمبتنی بر یک ساختار کدگذار-
کدگشا که هر زیربلوک کدگذار شامل یک الیه مشتمل
بر ماشین بولتزمان محدود گوسین  -برنولی با هدف
بهبود ویژگیهای دقیق هندسی از وسایل نقلیه استفاده
میشود .سپس با نتیجه هر زیر بلوک جمع میشوند .به
دلیل همجنس بودن نتایج ،سازگاری بین نتایج الیه
ماشین بولتزمان محدود گوسین  -برنولی و هریک از
زیربلوک های کدگذار وجود دارد .این فرآیند برای
هریک از پنج زیربلوک کدگذار انجام میشود .در این
مرحله ،میزان خطای آموزش برای نتایج محاسبه
میشود و سپس با استفاده از دادههای اعتبارسنجی،
مورد ارزیابی قرار میگیرند .معیار توقف آموزش تعداد
تکرار  199مرتبه میباشد .در نهایت بهترین مدل بر
مبنای کمترین خطای اعتبارسنجی تولید و ذخیره
میشود (بخش  .)2-3-2در مرحله سوم ،فرآیند ارزیابی
مدل پیشنهادی با استفاده از دادههای آزمایشی صورت

ارائه یک الگوریتم ترکیبیی مبتنیی بیر ییایریری عمیی و
مهدی خوش برش ماسوله  ،رضا شاه حسینی

(بخش .)3

گرفته و سپس با بهکارگیری معیارهای متداول دقت و
صحت از نظر عددی مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرد

 -1-3-2مجموعه داده تحقیق
تصاویر مادونقرمز حرارتی اطالعات مفیدی در مورد
توزیع سطوح مختلف انرژی تابشی مادونقرمز از سطح
جسم قابلاندازهگیری از محدوده  1تا  12میکرومتر در
طیف الکترومغناطیس را به دست میدهد [ .]29در
مسأله آشکارسازی خودرو استفاده از سنجنده های
حرارتی این قابلیت را ایجاد میکند تا فاصله  299متر
وسایل نقلیه در شرایط مختلف نوری و هوایی
قابلتشخیص باشند [ .]21بعالوه قابلیت پایش عوارض
در روز و شب مستقل از نور طبیعی یا مصنوعی ایجاد
میشود [ .]22همچنین تصاویر مادونقرمز حرارتی
پهپاد دارای سه ویژگی مهم است :اول ،قدرت تفکیک
مکانی باال .دوم ،قدرت تفکیک زمانی باال و سوم ،امکان

Xi'an

88
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اخذ تصاویر پوششدار است .وجود این ویژگیها موجب
افزایش اهمیت پردازش تصاویر مادونقرمز حرارتی در
کاربردهای مختلف و روزمره طی چند سال اخیر شده
است .مجموعه داده مورداستفاده در این تحقیق با نام
 NPU_CS_UAV_IR_DATAشامل یک مجموعه از
چهار دسته تصویربرداری مادونقرمز حرارتی بهوسیله
سنجنده  FLIR TAU2و با پهپاد DJI-MATRICE 100
از خیابانهای مختلف شهر شیان 1در کشور چین در
سال  2917میالدی میباشد .در شکل( )2موقعیت
جغرافیایی منطقه موردمطالعه به همراه نقشه اطالعات
مکانی راههای دسترسی ،نشان داده شده است.
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شكل  :4الگوریتم پیشنهادی تحقیق

نشریه علمی پژوهشی  -مهندسی فناوری اطالعات مکانی

سال هفتم  شماره چهارم  زمستان 1398

شكل  :5منطقه موردمطالعه در این تحقیق (بزرگراه با رنگ بنفش و خیابانهای اصلی با رنگ زرد در تصویر نشان داده شده است)

مجموعه داده در جدول( )1ارائه شده است .شکل(،)7
نمونهها یی از تصاویر آموزشی ،اعتبارسنجی و آزمایشی
را برای هریک از مجموعه تصاویر نشان میدهد .این
مجموعه داده در [ ]23قابلدسترسی است.

سنجنده  FLIR TAU2با وزن کمتر از  79گرم و با
بیشینه حد تفکیکپذیری  729×212پیکسل دارای
دقت متوسط  ±2درجه سانتیگراد میباشد ،این
ویژگیها موجب شده است تا گزینهای مناسب برای
استفاده از این سنجنده بر روی پهپاد باشد .جزئیات این

جدول  :1مشخصات مجموعه داده تحقیق

VIVID_pktest1

179

31

29

329×229

19

NPU_DJM100_1

121

31

29

729×212

129

NPU_DJM100_2

217

29

29

729×212

129

Scenes Change

79

19

29

729×212

19

مجموع

708

112

180
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نام مجموعه داده

تصاویر آموزشی
(تعداد فریم)

تصاویر
اعتبارسنجی
(تعداد فریم)

تصاویر آزمایشی
(تعداد فریم)

ابعاد تصاویر بر
حسب پیکسل

ارتفاع پرواز (متر)

ارائه یک الگوریتم ترکیبیی مبتنیی بیر ییایریری عمیی و
مهدی خوش برش ماسوله  ،رضا شاه حسینی

شكل  :6نمونهها یی از تصاویر آموزشی ،اعتبارسنجی و آزمایشی به تفكیک هریک از مجموعه تصاویر

 -2-3-2طراحی و پیادهسازی الگوریتم تحقیق
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با توجه به اینکه هدف این تحقیق قطعهبندی معنایی
وسایل نقلیه از تصاویر مادونقرمز حرارتی پهپاد با
یادگیری عمیق است ،سه موضوع زیر در طراحی
الگوریتم پیشنهادی موردتوجه است:
 )1مجموعه تصاویر مورد استفاده تک باندی هستند،
پس استخراج یک هندسه مناسب از وسایل نقلیه از
نمای باال دارای کاربرد مناسبی میباشد .به همین علت
از ماشین بولتزمان محدود گوسین  -برنولی جهت
استخراج هندسه وسایل نقلیه استفاده شد .فرآیند
استخراج اطالعات هندسی به عنوان بلوک باقیمانده در
سراسر شبکه مورد استفاده قرار گرفته است .علت اصلی
این کار محدود بودن داده آموزشی (تصاویر حرارتی با
یک باند طیفی) است که با این کار عالوه بر استفاده از
دادههای آموزشی میتوان از یک بردار ویژگی (حاوی
اطالعات هندسی وسایل نقلیه) نیز استفاده نمود .بلوک
باقیمانده موجب میشود تا بردار ویژگی اصلی (تصاویر
حرارتی) در طول آموزش حفظ شود.
 )2نحوه بهکارگیری ماشین بولتزمان محدود گوسین -
برنولی در یک ساختار شبکه عصبی کانوولوشنی عمیق
است .برای چنین عملکردی با توجه به سازگاری
خروجی زیربلوکها با ویژگیهای تولیدی توسط ماشین
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بولتزمان ،میتوانیم حاصل مجموع خروجی هریک از
زیر بلوکهای شبکه عصبی کانوولوشنی را با
ویژگیهایی که توسط ماشین بولتزمان بهدستآمده
جمع کنیم و سپس نتایج را وارد زیربلوک بعدی کنیم.
این کار موجب میشود تا ویژگیهای بهینهای که از هر
زیربلوک شبکه عصبی کانوولوشنی ایجاد شده است؛
تحت تأثیر ویژگیهای بهدستآمده از ماشین بولتزمان
قرار بگیرند تا عالوه بر اطالعات طیفی ،خصوصیات
هندسی وسایل نقلیه تقویت گردد؛ بهاینترتیب روند
آموزش تقویت میشود .برای جمع کردن نتیجه ماشین
بولتزمان محدود و شبکه عصبی از یک فیلتر
کانوولوشنی و یک تابع نرمال ساز بستهها استفاده
میکنیم .با این کار ابعاد بردارها را با یکدیگر هماندازه
میکنیم تا بتوانند با یکدیگر جمع شوند .یک بلوک
کدگذار در معماری  SegRBM-Netمشتمل بر الیههای
کانوولوشنی به ابعاد  3×3و با وزن دهی تصادفی ،برای
هر الیه کانولشنی یک تابع نرمال ساز بستهها جهت
جلوگیری از پدیده بیش برازش و یک تابع فعالسازی
رلو (این تابع به دلیل اینکه در نواحی مثبت دارای
مشتق صفر است هیچگاه به اشباع نمیرسد) میباشد.
شکل( )7فرآیند تلفیق الیههای کانوولوشنی با
ویژگیهای تولیدشده از ماشین بولتزمان محدود

نشریه علمی پژوهشی  -مهندسی فناوری اطالعات مکانی

سال هفتم  شماره چهارم  زمستان 1398

ویژگیهایی تولید میشود که به آن ’ xمیگوییم ،در
نهایت با جمعکردن نتایج هریک از زیربلوکها با
یکدیگر به مقدار ’ F(x)+xکه ویژگیهایی قویتر تولید
میکند دست پیدا میکنیم .علت اصلی برای تولید این
ویژگیها تلفیق اطالعات طیفی و هندسی میباشد که
در طراحی این شبکه موردنظر میباشد.

گوسین-برنولی را نشان میدهد .بر این اساس اگر بردار
ویژگی تصویر ورودی را برابر  xدر نظر بگیریم ،با عبور
از یک الیه کانوولوشنی ما با یک مقدار ) F(xمواجه
هستیم که با توجه به ویژگیهای تولیدشده در یک
زیربلوک کدگذار دارای مقادیر مشخصی هستند .از
طرفی بهصورت مستقل  xرا بهعنوان ورودی ماشین
بولتزمان محدود استفاده میکنیم و در این حالت نیز

معماری رزنت (شکل -1ب) و بهکارگیری ایده معماری
سگنت (شکل -1ج) ،مدل کلی معماری پیشنهادی این
تحقیق طراحی شده است.

 )3ساختار شبکه عصبی کانوولوشنی عمیق میبایست
از یکی از معماریهای آزمایششده پیروی نماید تا روند
آموزش تا حد زیادی کنترلشده باشد .به همین علت با
ایده گرفتن از ساختار معماری یونت (شکل -1الف)،
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شكل  :8الگوی تلفیق خروجی ماشین بولتزمان محدود گوسین  -برنولی و معماری پیشنهادی در زیربلوک های کدگذار و کدگشا

ارائه یک الگوریتم ترکیبیی مبتنیی بیر ییایریری عمیی و
مهدی خوش برش ماسوله  ،رضا شاه حسینی

شكل  :7بلوکهای سازنده معماریهای (الف) یونت؛ (ب) رزنت؛ (ج) سگنت

و جدول( )3ساختار بلوک کدگشا در معماری
است.
شده
ارائه
SegRBM-Net

طراحی معماری پیشنهادی تحقیق بر اساس شکل()0
صورت گرفته است .در جدول( )2ساختار بلوک کدگذار

پسزمینه)
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شكل  :9معماری پیشنهادی تحقیق با نام ( SegRBM-Netدر خروجی شبكه ناحیه سبز :قطعهبندی وسیله نقلیه ،ناحیه مشكی:

نشریه علمی پژوهشی  -مهندسی فناوری اطالعات مکانی

سال هفتم  شماره چهارم  زمستان 1398

جدول  :2ساختار بلوک کدگذار در معماری SegRBM-Net

-

زیربلوک

الیه کانوولوشنی

تصویر ورودی

-

-

-

Conv1+BN+ReLU

3×3/72

1

2

3

بلوک کدگذار

2

2

ابعاد فیلتر

گام

ابعاد خروجی

-

mInput× nInput×1

1

m1× n1×72

Conv2+BN+ReLu+GBRBM

3×3/72

1

m2× n2×72

Max_Pooling

2×2

2

-

Conv1+BN+ReLU

3×3/121

1

m3× n3×121

Conv2+BN+ReLu+ GBRBM

3×3/121

1

m4× n4×121

Max_Pooling

2×2

2

-

Conv1+BN+ReLU

3×3/227

1

m5× n5×227

Conv2+BN+ReLU

3×3/227

1

m6× n6×227

Conv3+BN+ReLu+ GBRBM

3×3/227

1

m7× n7×227

Max_Pooling

2×2

2

-

Conv1+BN+ReLU

3×3/212

1

m8× n8×212

Conv2+BN+ReLU

3×3/212

1

m9× n9×212

Conv3+BN+ReLu+ GBRBM

3×3/212

1

m10× n10×212

Max_Pooling

2×2

2

-

Conv1+BN+ReLU

3×3/1922

1

m11× n11×1922

Conv2+BN+ReLU

3×3/1922

1

m12× n12×1922

Conv3+BN+ReLu+ GBRBM

3×3/1922

1

m13× n13×1922

Max_Pooling

2×2

2

-

MatConvNet
)Stochastic Gradient Descent (SGD

3

98
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برای طراحی و پیادهسازی مدل پیشنهادی موسوم به
 SegRBM-Netاز بستر کد نویسی متلب 2917 1و با
بهرهگیری از جعبهابزار مت-کانو-نت 2که به طراحی
مناسبتر شبکه کمک میکند استفاده شده است.
جهت ارتقاء نقشه واقعیت زمینی با استفاده از ابزار
برچسب دهی به تصاویر در نرمافزار متلب مرزهای
وسایل نقلیه از روی تصاویر استخراج و ذخیره شد.
همچنین جهت اصالح وزنهای شبکه پیشنهادی از
الگوریتم بهینهسازی گرادیان نزولی تصادف ی 3جهت
بهبود همگرایی الگوریتم استفاده شده است .پیکرهبندی
سختافزار مورد استفاده بر اساس پردازش موازی بر
1

واحدهای پردازش گرافیکی ()GeForce GTX 1080 Ti
و مرکزى ( )Intel core i7-3770 CPUو سیستمعامل
ویندوز  7صورت گرفته است.
شکل( ،)19نتیجه آزمایش الگوریتم پیشنهادی تحقیق
بر روی چهار نمونه از هر مجموعه داده با استفاده از
روش پیشنهادی تحقیق را نشان میدهد .برای انتخاب
این نمونهها تنوع در جهت قرار گرفتن وسایل نقلیه،
ابعاد و همچنین تفاوت در میزان انرژی تابشی وسایل
نقلیه موردنظر بوده است.

ارائه یک الگوریتم ترکیبیی مبتنیی بیر ییایریری عمیی و
 رضا شاه حسینی، مهدی خوش برش ماسوله
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SegRBM-Net  ساختار بلوک کدگشا در معماری:3 جدول

ابعاد خروجی

گام

ابعاد فیلتر

الیه کانوولوشنی

-

2

2×2

Upsampling

m1× n1×1922

1

3×3/1922

Deconv1+BN+ReLU+ GBRBM

m2× n2×1922

1

3×3/1922

Deconv2+BN+ReLU

m3× n3×212

1

3×3/212

Deconv3+BN+ReLU

-

2

2×2

Upsampling

m4× n4×212

1

3×3/212

Deconv1+BN+ReLU+ GBRBM

m5× n5×212

1

3×3/212

Deconv2+BN+ReLU

m6× n6×227

1

3×3/227

Deconv3+BN+ReLU

-

2

2×2

Upsampling

m7× n7×227

1

3×3/227

Deconv1+BN+ReLU+ GBRBM

m8× n8×227

1

3×3/227

Deconv2+BN+ReLU

m9× n9×121

1

3×3/121

Deconv3+BN+ReLU

-

2

2×2

Upsampling

m10× n10×121

1

3×3/121

Deconv1+BN+ReLU+ GBRBM

m11× n11×72

1

3×3/72

Deconv2+BN+ReLU

-

2

2×2

Upsampling

m12× n12×72

1

3×3/72

Deconv1+BN+ReLU+ GBRBM

m13× n13×2

1

3×3/2

Deconv2+BN+ReLU

-

-

-

Softmax+Loss

mOutput× nOutput×1

-

-

-

91

زیربلوک

-

1

2

3

2

بلوک کدگشا

2
-

خروجی شبکه

نشریه علمی پژوهشی  -مهندسی فناوری اطالعات مکانی

سال هفتم  شماره چهارم  زمستان 1398

حرارتی پهپاد .سبز :نقشه واقعیت زمینی ،قرمز :روش پیشنهادی

 199مرتبه تکرار نشان میدهد .بهترین مدل
آموزشدیده در مرتبه  09تکرار به دست آمده است.
معیار این انتخاب بر اساس منحنی تغییرات
اعتبارسنجی تعیین میگردد.

شکل( ،)11منحنی تغییرات هزینه آموزش،
اعتبارسنجی و دقت آموزش مدل پیشنهادی برای
قطعهبندی وسایل نقلیه زمینی با استفاده از مجموعه
داده آموزشی تصاویر مادونقرمز حرارتی پهپاد را در
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شكل  :10نمونههای آزمایشی قطعهبند ی وسایل نقلیه زمینی با استفاده از روش پیشنهادی بر روی مجموعه تصاویر مادونقرمز

ارائه یک الگوریتم ترکیبیی مبتنیی بیر ییایریری عمیی و
مهدی خوش برش ماسوله  ،رضا شاه حسینی

شكل ( :11الف) منحنی تغییرات هزینه آموزش (منحنی قرمز) و اعتبارسنجی (منحنی سبز)( .ب) تغییرات دقت آموزش

 -3تجزیهوتحلیل نتایج

93

)Matthews Correlation Coefficient (MCC

1

)Jaccard Similarity Index (JSI

2
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برای ارزیابی نتایج تحقیق و بررسی عملکرد الگوریتم
 SegRBM-Netاز دو الگوریتم کارآمد یادگیری عمیق با
نام سگنت و رز-یو-نت و یک روش متداول بر اساس
ماشین بردار پشتیبان به نام  ]11[ HOG+SVMجهت
مقایسه نتایج استفاده شده است .شکل( ،)12چهار
نمونه از قطعهبندی وسایل نقلیه را بر اساس
معماریهای معرفیشده نشان میدهد .همچنین در
شکل( )13نتایج عددی ارزیابی دقت شناسایی و
قطعهبندی بهصورت نمودار میلهای برای این نمونهها
ارائه شده است .بر همین اساس از معیارهای دقت
(رابطه  ،)0یادآوری (رابطه  )19و نمره ( F1رابطه )11
برای ارزیابی قدرت شناسایی قطعهبندی وسایل نقلیه
استفاده شده است .همچنین با توجه به اینکه مجموعه
داده آموزشی به چهار دسته طبقهبندی میشوند ،زمان
پردازش نیز بر حسب ثانیه و به تفکیک الگوریتمهای
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مورد استفاده و مجموعه تصاویر مادونقرمز حرارتی
مورد مقایسه قرار گرفتهاند .برای ارزیابی کلی
قطعهبندی از ضریب همبستگی متیو( 1رابطه  )12و
شاخص تشابه ژاکارد( 2رابطه  )13استفاده شده است
[ .]7در روابط  0تا  TP ،13تعداد پیکسلهای هدف در
کالس هدف FP ،تعداد پیکسلهای غیر هدف در
کالس هدف FN ،تعداد پیکسلهای هدف در کالس
غیر هدف و  TNتعداد پیکسلهای غیر هدف در کالس
غیر هدف قرار دارند و مقدار بهینه برای روابط ( )0تا
( )13برابر  1میباشد.
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𝑃𝑇

𝑃𝐹𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 = 𝑇𝑃+

رابطه ()0

𝑃𝑇

𝑁𝐹𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙 = 𝑇𝑃+

رابطه ()19

𝑛𝑜𝑖𝑠𝑖𝑐𝑟𝑒𝑃×𝑙𝑙𝑎𝑐𝑒𝑅×2
𝑛𝑜𝑖𝑠𝑖𝑐𝑟𝑒𝑃𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙+

رابطه ()11

= 𝑒𝑟𝑜𝑐𝑠 𝐹1 −

)𝑁𝐹×𝑃𝐹((𝑇𝑃×𝑇𝑁)−

رابطه ()12

)𝑁𝐹√(𝑇𝑃+𝐹𝑃)(𝑇𝑃+𝐹𝑁)(𝑇𝑁+𝐹𝑃)(𝑇𝑁+

= 𝐶𝐶𝑀

𝑃𝑇

)𝑃𝐹𝐽𝑆𝐼 = (𝑇𝑃+𝐹𝑁+

رابطه ()13

سگنت ،آبی :روش رز-یو-نت ،صورتی :روش HOG+SVM

به توضیح است که تمامی معماریهای بررسیشده
دارای نرخ همگرایی نسبتاً مناسبی هستند ،اما
معماری سگنت به دلیل عدم استفاده از الیههای
بازگشتی دارای سرعت آموزش مطلوبتری میباشد.
بهعالوه نزدیک بودن نتایج عددی بیانگر این موضوع
است که الگوریتمهای یادگیری عمیق دارای قدرت
یادگیری بازنمایی از دادههای آموزشی بوده و میتوانند
نتایجی با دقتهای مناسب نسبت به استفاده از
روشهایی مرسوم مانند  HOG+SVMکه فرآیند
استخراج ویژگی بهصورت قوی صورت نمیگیرد ،ارائه
دهند.
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برای بررسی الگوریتم پیشنهادی در مقایسه با
الگوریتمهای سگنت ،رز-یو-نت و  ،HOG+SVMنتایج
ارزیابی به تفکیک تمام دادههای آزمایشی در
جدول( )2ارائه شده است .بر اساس جدول( )2دو
نتیجه مهم حاصل میشود که عبارتاند از:
 )1الگوریتم  SegRBM-Netبه لحاظ قطعهبندی وسایل
نقلیه زمینی از تصاویر مادونقرمز حرارتی پهپاد
عملکرد مطلوبتری نسبت به سه روش سگنت ،رز-
یو-نت و  HOG+SVMداشته است.
 )2مسأله سرعت پردازش در الگوریتم پیشنهادی است
که در این مورد نیز روش  SegRBM-Netدارای سرعت
پردازش مناسبی در مقایسه با سایر روشها است .الزم
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شكل  :12مقایسه روش پیشنهادی تحقیق با الگوریتمهای مشابه .زرد :نقشه واقعیت زمینی ،قرمز :روش پیشنهادی ،سبز :روش
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شكل  :13عملكرد مدل پیشنهادی  SegRBM-Netدر مقایسه با سایر روشهای مشابه بر روی چهار نمونه آزمایشی
جدول  :4ارزیابی عملكرد معماری پیشنهادی با روشهای مشابه بر روی مجموعه دادههای آزمایشی .بهترین نتایج بهصورت
پررنگ در جدول نشان داده شدهاند( .الف) مدل ( ،SegRBM-Netب) مدل ( ،SegNetج) مدل  ،Res-U-Netو (د) مدل
HOG+SVM

VIVID_pktest1

NPU_DJM100_1

NPU_DJM100_2
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0/996
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0/995

0/997
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26/17
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27/92
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9/002
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22/11

د

9/272
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122/11
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0/979

0/998
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21/49
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9/012
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9/009

22/37
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9/017

9/002

9/009

22/12

د

9/220

9/023

9/792

312/01

الف

0/988

0/991

0/974

11/26
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9/077
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13/39
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9/072
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32/91

د

9/799

9/021

9/720

222/22
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Scenes Change

روش

دقت

صحت

F1
0/998
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 -4نتیجهگیری
تحقیق حاضر با هدف پیشنهاد یک الگوریتم جدید بر
اساس معماریهای قطعهبندی تصویر در یادگیری
عمیق و بهبود فرآیند آموزش با استفاده از ماشین
بولتزمان محدود گوسین-برنولی بر روی مجموعه
تصاویر مادونقرمز حرارتی پهپاد با تمرکز بر روی
قطعهبندی وسایل نقلیه زمینی صورت گرفته است .ایده
اصلی تحقیق بهکارگیری هدفمند یادگیری عمیق در
بحث قطعهبندی وسایل نقلیه از تصاویر حرارتی با
قدرت تفکیک مکانی باال میباشد .در همین راستا از
جمله چالشهای بهکارگیری الگوریتمهای یادگیری
عمیق ،مسأله دادههای کالن برای آموزش الگوریتم
مطرح است .در این مقاله ،برای بهبود فرآیند آموزش در
حل مسأله قطعهبندی تصاویر حرارتی ،یک ساختار
جدید یادگیری عمیق مبتنی بر الیههای کانوولوشنی و
ماشین بولتزمان محدود (برای تقویت یادگیری هندسه
اشیا تصویری) ارائه شد.
نتایج این تحقیق در سه دسته اصلی قابل ارائه هستند.
 )1طراحی یک معماری با قابلیت قطعهبندی با دقت و
سرعت پردازش مناسب سهم بسیار زیادی در علوم
وابسته به پردازش تصویر دارد که در این تحقیق با
بررسی یک کاربرد مهم یعنی قطعهبندی وسایل نقلیه
زمینی ،الگوریتم پیشنهادی مورد آزمایش قرار گرفت.
 )2تصاویر مادونقرمز حرارتی با قدرت تفکیک مکانی
باال از جمله دادههای بسیار با اهمیتی هستند که
تحقیقات چندانی در زمینه پردازش این تصاویر صورت
نگرفته است ،به همین علت در این تحقیق استفاده از
این دادهها موردنظر قرار گرفته است.
مراجع
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 )3ارائه راهحلی جدید برای افزایش کارایی الگوریتمهای
یادگیری عمیق در پردازش تصاویر حرارتی با استفاده از
ماشین بولتزمان محدود گوسین-برنولی ،یکی دیگر از
دستاوردهای این تحقیق است.
در این تحقیق با استفاده از قابلیتهای ماشین بولتزمان
محدود گوسین-برنولی در یک چارچوب شبکه عصبی
کانوولوشنی عمیق که آن را با نام SegRBM-Net
معرفی کردیم ،تالش شد تا برای یک فرآیند قطعهبندی
وسایل نقلیه زمینی ،راهکاری توانمند ارائه شود که
میتوان برای سایر منابع داده و با کاربردهای متنوع
مورد استفاده قرار داد .اما باید به این نکته توجه کرد
که مدل  ،SegRBM-Netدارای یک محدودیت مهم
میباشد .این محدودیت در انتخاب داده مناسب به
عنوان ورودی مدل  SegRBM-Netاست .با توجه به
اینکه در این معماری از بلوکهای باقیمانده که
مشتمل بر ماشین بولتزمان محدود میباشد؛ استفاده
شده است و با توجه به اینکه استفاده از ماشین
بولتزمان محدود نیز دارای هزینه محاسبات است،
بهکارگیری تصاویر چند طیفی یا فراطیفی موجب
میشود تا ابعاد بردار ویژگی افزایش یابد و موجب
کاهش عملکرد مدل در فرآیند آموزش شود .به همین
علت پیشنهاد میشود در پژوهشهای آتی به مسأله
استفاده از ماشین بولتزمان محدود در بستر مدل
پیشنهادی این تحقیق جهت کاهش ابعاد تصاویر
چندطیفی یا فراطیفی و همچنین پردازش مجموعههای
بزرگ تصاویر حرارتی با قدرت تفکیک مکانی باال با
تمرکز بر قطعهبندی سایر عناصر شهری از جمله
ساختمانها به دلیل اهمیت ویژه این عنصر در شهرها
پرداخته شود.
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Abstract

Nowadays, ground vehicle monitoring (GVM) is one of the areas of application in the intelligent traffic control
system using image processing methods. In this context, the use of unmanned aerial vehicles based on thermal

infrared (UAV-TIR) images is one of the optimal options for GVM due to the suitable spatial resolution, costeffective and low volume of images. The methods that have been proposed for vehicle extraction from thermal
infrared imaging often experience problems such as low accuracy in detection, segmentation (e.g. HOG+SVM)
and also the need for big data training (e.g. deep learning methods). In the present study, a new model, called
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SegRBM-Net, based on deep learning (DL) and the restricted Boltzmann machine (RBM) is being presented.
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One of the features of the SegRBM-Net model is the improving accuracy of vehicle detection and segmentation
from thermal infrared images by using both convolutional layers and the features of the Gaussian-Bernoulli
restricted Boltzmann machine. This structure has led the algorithm to find the target faster and more
accurately than other DL methods. To examine the performance of the proposed method, we performed a

controlled benchmark (e.g. high density of vehicles scene, and difference in viewing angle) of SegRBM-Net and
other DL models on four UAV-TIR image datasets.The results showed that the SegRBM-Net model with a mean
accuracy of 99% and improved processing speed compared with similar methods have a good performance.
Key words: Convolutional Neural Networks, Gaussian-Bernoulli Restricted Boltzmann Machine, Semantic Segmentation,
Ground Vehicle, Thermal Infrared UAV Imagery
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