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استخراج عارضه راه با استفاده از تصاویر سنجشازدور طی سالهای گذشته بهعنوان یکی از موضوعات جذاب ،موردتوجه محققین بوده است.
اخیراً پیشرفت و توسعه شبکههای عصبی عمیق ) (DNNدر بخش تقسیمبندی معنایی به یکی از روشهای مهم استخراج راه تبدیلشده است.
در این میان اکثریت تحقیقات انجامشده در زمینه استخراج عارضه راه با بهرهگیری از  DNNدر مناطق شهری و غیرشهری با استفاده از تصاویر
با قدرت تفکیک مکانی باال انجامگرفته است .در این تحقیق برای اولین بار جهت استخراج عارضه راه با استفاده  ،DNNاز تصاویر با وضوح مکانی
متوسط سنجنده سنتینل 2-بهره گرفته شد ،به این صورت که از تصویر شهر تهران بهعنوان داده تست و از  0شهر دیگر (مشهد ،اصفهان،
شیراز ،تبریز ،کرمانشاه ،ارومیه و بغداد) بهعنوان دادههای آموزش و اعتبارسنجی ،استفاده گردید .در این میان ،پس از آمادهسازی و برچسبزنی
همه پیکسلهای مربوط به عارضه راه ،تصاویر به قطعات  202در  202پیکسل تبدیل و پس از جداسازی قطعات نامناسب ،برای دادههای تست،
آموزش و اعتبارسنجی به ترتیب  1077 ،130و  177قطعه تصویر به دست آمد .درنهایت برای آموزش و استخراج عارضه راه ،از شبکههای
عصبی کانولوشن باقیمانده عمیق پاالیششده ) (RDRCNNو  U-Netکه مبتنی بر شبکههای کامالً کانولوشن ) (FCNاست ،استفاده شد .نتایج
حاصله حاکی از آن است که هر دو مدل  RDRCNNو  FCNدر مقایسه با دادههای واقعیت زمینی شبکه راه شهری تهران را از تصاویر سنتینل-
 -2بهخوبی شناسایی و استخراج کردهاند .در این میان مدل  FCNهم ازنظر بصری و هم ازنظر متریکهای ارزیابی صحت نسبت به مدل
 RDRCNNعملکرد بهتری داشته ،بهطوریکه برای مدل  ،FCNمعیارهای کاملبودن  ،%22.02صحت  ،%00.20امتیاز 27.27% F1و دقت
کلی %02.37و برای  RDRCNNمعیارهای کاملبودن  ،%27.03صحت  ،01.30امتیاز 00.00% F1و دقت کلی  %00.01به دست آمد .بهطورکلی
یافتههای این پژوهش پتانسیل استفاده از روشهای  DNNبرای استخراج عارضهی راه شهری با بهرهگیری از تصاویر باقدرت تفکیک مکانی
متوسط سنتینل  2را نشان میدهد.
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امروزه برای انجام هرگونه برنامهریزی و فعالیت اجراییی
داشتن بانک اطالعات مکانی و توصیفی بسیار مهم تلقی
و داشتن منبع عظیمی از اطالعات مکانی و بروز نمودن
آنها امری حیاتی است .در این میان ،روشهای تولید و
استخراج اطالعات مکانی در حوزه ژئوماتییک و در رسس
آن ها فتیوگرامتری و سینجش ازدور بیشیترین سیهم در
تولید نقشه و اطالعات مکانی بر عهیده دارنید .در مییان
مجموعه عوارض موجود در هر بانیک اطالعیات مکیانی،
عارضه راه یکیی از مهیم تیرین منیابع اطالعیات مکیانی
محسوب میشود .راهها در بسیاری از کاربردهیا ازجملیه
حملونقل ،سیستمهای هدایت خودکیار وسیایل نقلییه،
مییدیریت ترافیییک ،واکیینشهییا در مواقییع وقییون بحییران
مورداستفاده قیرار مییگیرنید ] 2 ،1و  .[3شیبکه هیای
حملونقل شهری بهطور گسترده بیه سیمت توسیعه در
جریان هستند؛ بنابراین ،نیاز مبرم به روش استخراج راه
دقیق و سریع برای به هنگام کردن نقشیه راههیا وجیود
دارد .روش های نقشه برداری سنتی پرزحمت و زمانگیر
هستند ] .[0در سیالهیای اخییر ،روشهیای مختلفیی
به منظور استخراج عارضه راه توسعهیافتیه اسیت .روش-
های پیشرفته را میتوان به سه دسته معمیول تقسییم-
بندی کیرد )1( :اسیتخراج میرز )2( .شناسیایی اشییا /
طبقییهبنییدی؛ و ( )3قطعییهبنییدی تصییویر ] 2 ،0و .[0
همچنین در منابع دیگر انوان روشهای اسیتخراج راه را
بییه روشهییای تعقی یب راه ،مورفولییوژی ،طبقییهبنییدی و
ناحیهبندی ،منحنی فعال ،چندمقیاسی و چند تفکیکی،
آنالیز چندزمانه ،تجزییه وتحلییل استرئوسیکپی و غییره
تقسیمبندی کردهاند ] .[3درواقع هرکیدام از روشهیای
یادشییده بسییته بییه نییون تصییویر ورودی دارای معییایبی
هستند که به طورکلی میتوان به محاسیبات سینگین و
زمانبر ،اتوماتیک نبودن و وابستگی بیش ازحد به کاربر،
نیییاز بییه پییس پییردازش ،عییدم اسییتفاده از ویژگیییهییای
هندسی تصاویر ،کارایی پایین و گاها عدم کارایی آنهیا
بر روی تصاویر با قیدرت تفکییک مکیانی پیایین ،کمتیر
استفاده شدن آنها در مناطق پیچیدهی شیهری ،عیدم
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شناسایی برخی از قطعات راهها و غیره اشیاره نمیود .در
همیین راسیتا ،ظهییور روشهیای ییادگیری عمییق ،در
کنار دقیت ،سیرعت پییردازش بییاال ،آمیوزش خودکیار
ویژگیها بهصورت نظارتنشده ،زمیان آمیوزش پیایین و
کاهش حجم محاسبات ،نتایج قابل قبیولی نییز از خیود
نشییان دادهانیید .یییادگیری عمیییق ،جییز آن دسییته از
روش هایی اسیت که با استفاده از میدل هیای مختلیی،،
اقیدام بیه مشیخص کردن موقعیت عیوارض موجیود در
تصاویر میکنید .ایین روش ،مفیاهیم انتزاعییی سییط
بیاال اشییا را از تصیاویر ،دریافت و آن ها را به الیههایی
با مفاهیم سط پایینتیر تبییدیل میییکنییید ] .[2بیا
پیشرفت اخیر در هوش مصنوعی ،به خصیو فین آوری
یادگیری عمیق ،ایده های جدیدی برای استخراج راه هیا
فییراهمشییده اسییت  .]0درواقییع یییادگیری عمیییق از
تحقیقییات شییبکههییای عصییبی توسییعه دادهشییده و
پیشییرفتهییای قابییلتییوجهی در بینییایی رایانییهای و
زمینههای دیگر داشیته اسیت  11و  .]17ییک از ایین
موارد روش قطعهبندی معنایی است .ایین روش باهید
برچسب گذاری هر پیکسل با احتمال مالکیت در طبقات
مختل ،انجام میشود کیه کیار چیالش برانگییزی اسیت
 .]12در این میان تحقیقات زیادی به منظور اسیتخراج
عارضییه راه بییا اسییتفاده از روشهییای یییادگیری عمیییق
انجامگرفته است که در ادامه به تعیدادی از مهیمتیرین
آنها پرداخته خواهد شد .گیائو و همکیاران ( )2710در
تحقیقی یک روش جدید برای استخراج راهها از تصاویر
مییاهوارهای اپتیییک بییا اسییتفاده از یییک شییبکه عصییبی
کانولوشن باقیمانده عمیق پاالیششده ( )RDRCNN1بیا
یک مرحله پس پیردازش پیشینهاد کردنیدRDRCNN .
پیشنهادی آنها شیامل ییک واحید متصیل بیاقیمانیده
( )RCU2و یک واحد ادراک متسیعشیده ( )DPU3بیود.
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آنهییا در تحقیییق خییود از مورفولییوژی ریاضییی و یییک
الگییوریتم رسیدهییی تانسییور بییرای بهبییود عملکییرد
 RDRCNNدر طییول پییس پییردازش اسییتفاده کردنیید.
آزمییایشهییا بییر روی دو مجموعییه داده از تصییاویر بییا
وضوح باال انجام گرفت تا عملکیرد معمیاریهیای شیبکه
پیشنهادی را نشیان داده و نتیایج معمیاری هیای آن بیا
معمییاریهییای شییبکه دیگییر مقایسییه گییردد کییه نتییایج
نشاندهنده کارایی مؤثر روش پیشنهادی برای استخراج
راه ها از یک محیط پیچیده بیود  .]13لیی و همکیاران
( )2710در مقالهای ،روشی بهمنظور بهبود شیبکههیای
عصبی برای استخراج راههیا از تصیاویر سینجش ازدوری
پهپاد را پیشنهاد دادند .آنها با تمرکیز بیر روی مسیلله
کارایی محاسباتی پایین  ،D - LinkNetبه پیشرفتهایی
رسیدند .درنهایت با توجیه بیه برخیی تغیییرات ،شیبکه
عصبی بهبودیافتیه دیگیری بانیام B - D - LinknetPlus
ساخته و مقایسه بین شبکه هیای عصیبی انجیام دادنید.
نتایج نهایی نشان داد که شبکههای عصیبی بهبودیافتیه
در کاهش اندازه شیبکه و ایجیاد دقیت موردنییاز بیرای
استخراج راه مثمر ثمیر اسیت  .]10سیین و همکیاران
( )2710یک روش جدید برای استخراج شبکه جیاده از
تصاویر سنجشازدور بیا اسیتفاده از ییک میدل Dense
 UNetبا چند پارامتر و ویژگیهای قیوی ارائیه کردنید.
 Dense UNetپیشینهادی آنهیا از واحیدهای اتصیال
متراکم تشکیلشده بود که بااتصال در الیههای مختلی،
شبکه ،ادغام مقیاس هیای مختلی ،را تقوییت مییکیرد.
عملکرد روش پیشرفته در دو مجموعه داده با وضوحبیاال
در مقایسه با سه قطعیهبنیدی معنیایی کالسییک تائیید
شده ارزیابی شد .به طورکلی نتایج تجربیی حیاکی از آن
بود که روش فوق میتواند برای استخراج راه در مناطق
پیچیده مورداسیتفاده قیرار گییرد  .]10ژو و همکیاران
( )2712مقالییهای بییا عنییوان اسییتخراج راه از تصییاویر
ماهواره ای با قدرت تفکییک بیاال بیا اسیتفاده ییادگیری
عمیییق بییه انجییام رسییاندند .مییدل پیشیینهادی باهیید
استخراج اطالعات محلی و جهانی جیادههیا در تصیاویر
سنجشازدور و بهبود دقت استخراج شبکه راههیا انجیام
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گرفت .به طورکلی نتایج تحقیق نشاندهنده آن بود کیه
مدل پیشنهادی آنها یعنیی  GL - U - U – Netخیوب
عمل کرده و راههایی که با مقییاس مختلی ،در تصیاویر
سنجشازدور برچسبزنیی شیده بودنید ،بیا موفقییت از
طریق شبکه عصبی عمیق کانولوشن استخراجشیدهانید.
 .]12هی و همکیاران ( )2710در تحقیقیی بیا تلفییق
حداکثر تجمع هرم مکانی (ASPP) 1با شبکه رمزگذار -
رمزگشای ،2عملکیرد شیبکه اسیتخراج جیاده را بهبیود
بخشیییدند .روش پیشیینهادی از توانییایی  ASPPدر
استخراج ویژگییهیای چنید مقییاس و توانیایی شیبکه
رمزگذار  -رمزگشای برای استخراج ویژگییهیای دقییق
بهره میبرد .آنها برای اولین بار ،از شباهت سیاختاری3
( )ssimبییهعنییوان یییک تییابع زیییان بییرای اسییتخراج راه
استفاده کردند .نتایج تجربی با استفاده از مجموعه داده
جاده ماساچوست نشان داد که روش پیشینهادی آنهیا
امتیاز  23/0% F1و  ./203ssimرا کسب کرده است کیه
در مقایسه با  U-netنرمال ،روش آنها امتیاز  -2/2 F1و
 ssimرا  ./12بهبود بخشییده اسیت .بیه طیورکلی نتیایج
روش پیشنهادی آنها راه ها را از تصیاویر سینجشازدور
به طور مؤثرتر و روشنتر از دیگر روشهای مورد مقایسه
استخراج کرد  .]10ژانگ و همکاران ( )2710در مقاله-
ای ،یک روش استخراج راه جدید از تصیاویر هیوایی بیر
اساس یک شیبکه معکیوس تولییدی بهبودیافتیه 0ارائیه
کردند که روش فوق دارای یک چارچوب پایان به پایان
و تنها نیازمنید چنید نمونیه بیرای آمیوزش بیود .نتیایج
تجربی در میورد مجمیون داده جیاده هیای ماساچوسیت
نشان داد که روش پیشنهادی ،عملکرد بهتری نسبت به
چندین حالت از تکنیک هیای هنیری درزمینیهی دقیت
تشییخیص ،کامییلبییودن ،صییحت و امتیییاز  F1ارائییه
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میدهد  .]12سنتیلنز و همکاران ( )2727در پژوهشی
یک روش جدید متمرکز که شامل یک یادگیری انتقیال
عمیق با طبقهبندی گروهی (TEC) 1بود برای اسیتخراج
راه با استفاده از تصیاویر پهپیاد اسیتفاده کردنیدTEC .
عمیق پیشنهادی ،استخراج راه بر روی تصاویر پهپیاد را
در دو مرحله انجام میداد ،یعنی یادگیری انتقال عمییق
و طبقهبندی گروهی .روش  TECعمییق دارای کیفییت
متوسط  01%به دست آمید کیه  17%بیاالتر از بهتیرین
روشهای استاندارد یادگیری عمیق بود .همچنین TEC
عمیییق سییط بییاالتری از معیارهییای ارزیییابی ماننیید
معیارهای کاملبودن ،صیحت و امتییاز  F1را نشیان داد.
بهطورکلی نتایج بهدستآمده حاکی از آن بود کیه TEC
عمیق در استخراج شبکه های جیادهای در ییک منطقیه
شهری کارآمد است  .]10عبدالهی و همکیاران ()2727
در تحقیقی بیر اسیاس چهیار نیون اصیلی از روش هیای
یادگیری عمیق ،یعنی میدل  ،gansشیبکههیای عمییق
کانولوشن ،(CNN) 2شبکه کامالً کانولوشنال یا پیچشی3
) (FCNو مدلهای  CNNمبتنیی بیر وصیله کیردن 0در
مجموعه دادههای تصاویر با وضیوحبیاالی گوگیل ار و
پهپاد جهت استخراج عارضیه راه اعمیال کردنید .نتیایج
نشان داد که بهترین عملکرد گیزارش شیده مربیوط بیه
شبکه های عمیق کانولوشن است و معیار امتیاز  F1برای
مدلهای معکوس مولید ،روش  DenseNetو FCN - 32
اعمال شده بر تصاویر پهپاد و گوگل ار زیاد است و بیه
ترتیب  %00.02 ،%02.72و  %00.00بهدست آمده است.
 .]27رن و همکاران در پژوهشی در سیال  2727ییک
کپسول جدید ) (DA - CapsUNetبا توجه به روش U-
 Netبرای استخراج عارضیه راه بیا ترکییب ویژگییهیای
مفید نمایش کپسول و ویژگیهیای قدرتمنید مکانیسیم
deep transfer learning with ensemble classifier

دقت پیشنهاد دادند .نتایج حاصله حاکی از آن بیود کیه
معیارهای کاملبیودن ،صیحت و امتییاز  F1بیه ترتییب
 %00.23 ،%00.22و  %00.70بییهدسییتآمییده اسییت.
ارزیابیهای کمی در یک مجموعه داده بزرگ نشیان داد
که  DA – CapsUNetدر مطالعه مقایسیهای بیا هشیت
روش یادگیری عمییق کیه اخییراً ایجادشیده بودنید در
استخراج راه برتر و کاربردیتر است  .]21در این میان،
عالوه بر تحقیقات فوق که بیه آن اشیاره شید مطالعیات
دیگری هم بیهمنظیور اسیتخراج عارضیه راه در منیاطق
شهری  31 ،37 ،20 ،22 ،20 ،22 ،20 ،20 ،23 ،22و
 ]32و غیرشییهری  30 ،33 ،22و  ]30بییا اسییتفاده از
شبکههای عصبی عمیق (DNN) 0انجامگرفته است.
همانطور که از ادبیات تحقیق قابل استناد اسیت ،اکثیر
تحقیقات و مطالعات انجامگرفتیه درزمینیهی اسیتخراج
عارضییه راه در منییاطق پیچیییده شییهری بییا اسییتفاده از
تصاویر باقدرت تفکیک مکانی باال انجامگرفته و تصیاویر
باقدرت تفکیک مکانی متوسط مورداستفاده قرار نگرفته
است .از طر دیگر نهتنها از تصیاویر بیا وضیوح مکیانی
متوسط تا آالن استفاده نگردیده ،بلکه از تصیاویر نیوری
سنتینل 2-هم به منظور استخراج عارضه راه بیا بهیره از
الگوریتمهای یادگیری عمیق استفادهنشده است .لیذا در
این تحقیق نهتنها برای اولین بار جهت استخراج عارضه
راه در شهر تهیران بیا اسیتفاده از روشهیای ییادگیری
عمیق از تصاویر نوری سری سینتینل 2-اسیتفاده میی-
گردد ،بلکه برای نخستین بیار هیم از تصیاویر شیهرهای
مختل ،بیرای آمیوزش و اعتبارسینجی شیبکه اسیتفاده
خواهد شید؛ بنیابراین از دو الگیوریتم ییادگیری عمییق
 FCNو  RDRCNNبه علت تشیابه در وجیود ییک الییه
کانولوشن کامل و همچنین دقت و سیرعتبیاالی آنهیا
در مقایسه با دیگر مدلهیای موجیود جهیت اسیتخراج
عارضه راه درونشهری استفاده میگردد.

)(TEC

Fully Convolutional Network

3

patch

0

Deep neural networks
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0
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 -2مواد و روش
در این تحقیق از تصاویر نوری سنتینل 2-شیهر تهیران
برای تست ،تصاویر  0شیهر دیگیر کیه در ادامیه بیه آن
اشاره خواهد شد برای آموزش و اعتبارسینجی میدلهیا
استفاده میگردد .همچنیین از شیبکههیا ییا میدلهیای
 FCNو  RDRCNNبهمنظور آموزش و استخراج عارضیه
راه از تصاویر فوق بهره گرفته میشود .به این صورت که
شبکههیای فیوق روی تصیاویر اجراشیده و نتیایج بیاهم
مقایسه خواهند شد .بهطورکلی رونید اسیتخراج عارضیه
راه در شکل ( )1نشان دادهشده است.
-1-2پیشپردازش و آمادهسازی تصاویر نوری سنتینل2-

اخذ و جمع آوری تصاویر نوری سنتینل2-

پیش پردازش تصاویر
آماده سازی و برچسب زنی تصاویر
طراحی معماری

طراحی معماری

)(RDRCNN

آموزش و بهینه سازی مدل

آموزش و بهینه سازی مدل
استخراج عارضه راه از
تصاویرسنتینل 2-بر اساس مدل
)(RDRCNN

)(FCN
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همانطور کیه در جیدول ( )1آورده شیده اسیت ،بیرای
تصییاویر نییوری سیینتینل 2-از  2فییریم کامییل نسییخه
 MSIL2Aکه دارای تمام تصحیحات و کالیبراسییونهیا
هستند و تقریباً هم زمان بیاهم تصیویربرداری شیدهانید،
استفاده میگردد .در این پژوهش از  3باند میادونقرمیز
نزدی یک ( ،)2قرمییز ( )0و سییبز ( )3کییه تییوان تفکیییک
مکانی  17متر دارند ،استفاده میشیود بیهطیوریکیه از
راست به چپ به رنگهیای قرمیز ،سیبز و آبیی میانیتور
اختصا داده شده و یک ترکیب رنگی کاذب را تشکیل
میدهند .در شکل( )2تصاویر مورد اسیتفاده نشیان داده
شده است.

استخراج عارضه راه از تصاویر
سنتینل 2-بر اساس مدل )(FCN

شکل  :1مدل مفهومی پژوهش
جدول  :1اطالعات مربوط به تصاویر مورداستفاده
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ارزیابی و مقایسه دقت استخراج عارضه راه بر اساس مدل های
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مشهد

تبریز

اصفهان
کرمانشاه
شکل  :2تصاویر سنتینل 2-مورداستفاده از شهرهای مختلف

Ground True
Portable Network Graphic

3

114
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پس از آمادهسیازی تصیاویر ،عملییات برچسیبگیذاری
عارضه راه با بهرهگیری از نرمافزار متلب انجام میگییرد.
در این میان شیوهی نمونهبرداری به این صیورت اسیت
که تمام پیکسلهایی که متعلق بیه عارضیه راه هسیتند
برچسب راه به خود اختصا خواهند داد؛ لذا برای این
منظور یعنی تشخیص و شناسایی عارضیه راه در داخیل
تصییاویر از قطعییهبنییدی معنییایی اسییتفاده میییشییود.
بیهطیورکلی فرمیت تصیاویر میوردنظر بیهصیورت فایییل
تصویری برچسبزده شیده )Tiff( 1و فرمیت فاییلهیای
برچسب گیذاریشیده کیه بیه عنیوان واقعییت زمینیی2
شناخته و مستقیماً از روی تصاویر برداشیتشیدهانید بیا
فرمت گرافیک شبکه قابل حمل )PNG( 3ذخیرهسیازی
1

و در ادامه به مدلهای مورداستفاده معرفی خواهند شد.
طبق تلوری یادگیری عمیق اندازه قطعیات تصیویر روی
نتایج نهایی مؤثر است ]0؛ بنابراین در ایین تحقییق از
قطعات یکسیان بیا انیدازهی سیطر و سیتون 202×202
پیکسل استفاده میشود .همانطیور کیه در جیدول()2
مشاهده میشود از کل  2فریم تصیاویر مربوطیه ،تعیداد
 2220قطعه با اندازهی  202×202استخراج شیدند کیه
پس از جداسازی قطعات نامناسب نمونههیای آموزشیی،
اعتبارسنجی و تست بیه دسیت آمدنید .درواقیع پیس از
جداسازی و آمادهکردن قطعات نهیایی ،از تصیویر شیهر
تهران بهعنوان دادههای تست ،در میان  0فیریم تصیویر
باقیمانده تعداد  177قطعه تصویر که با دقیت بیاالتری
برچسییبگییذاری شییده بودنیید بییهعنییوان دادههییای
اعتبارسنجی و درنهایت بقیهی قطعات بیاقیمانیده هیم
بهعنوان دادههای آموزش به شبکه معرفی میشوند.
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جدول  :2تعداد قطعات مناسب بهدستآمده پس از جداسازی قطعات نامناسب

تصاویر

اعتبارسنجی

آموزش

تست

سنتینل2-

177

1077

130

 -2-2استخراج عارضه راه از تصاویر سننتینل2-
با استفاده از الگوریتمهای یادگیری عمیق

 -1-1-2-2واحد متصل باقیمانده )(RCU

یک شیبکه عصیبی بیاقیمانیده ( )ResNetییک شیبکه
عصبی مصنوعی ( )ANNاست که بر اساس سیاختارهای
شییناختهشییده از سییلولهییای هرمییی در پوسییته مغییزی
ساخته شده است .شبکه های عصبی باقیمانده این کار را
با استفاده از اتصاالت عرضی یا میانبر برای پریدن روی
بعضی از الیههیا انجیام مییدهنید .میدلهیای معمیولی
 ResNetبا پرش دو یا سیه الییه کیه حیاوی غیرخطیی
بیییییودن )ReLU( 2و نرمیییییالسیییییازی دسیییییتهای
( )BatchNormalizationدراین بین هسیتند ،اجیرا میی

 -1-2-2شبکه عصبی کانولوشن باقیمانده عمینق
پاالیششده )(RDRCNN

111

Field of view

1

Rectified linear Unit

2
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مدل  RDRCNNبرای اولین بار توسط گیائو و همکیاران
در سال  2710بهمنظور استخراج عارضه راه با اسیتفاده
از تصاویر باقدرت تفکیک مکانی باال ،پیشنهاد داده شید
 .]13معماری  RDRCNNیک ساختار آموزش متقیارن
پایان به پایان جهت پیشبینی سط پیکسل است .ایین
معماری از نتایج حاصل از مدلهیای  U Net ،ResNetو
 Deeplabالهییام گرفتییهشییده اسییت  30 ،32و .]32
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ازآنجاکه تاکنون اکثر تحقیقات انجیامگرفتیه بیهمنظیور
استخراج عارضه راه با استفاده از تصاویر باقدرت تفکیک
مکانی باال انجامگرفته است ،بنابراین انتخاب مدل شبکه
عصیبی عمیییق مناسیب جهییت اسیتخراج عارضییه راه از
تصاویر ماهوارهای باقدرت تفکیک مکانی متوسیط میی-
تواند تا حدی چالشبرانگیز باشید .لیذا پیس از بررسیی
تحقیقات و مطالعات پیشین و همچنین انجیام سیعی و
خطییا ،دو مییدل  RDRCNNو ) FCN(U-Netپیشیینهاد
داده میشود .بهطورکلی در کنار سعی و خطا و مطالعیه
در مورد توانیایی و کیارکرد دیگیر میدلهیای ییادگیری
عمیق؛ سرعتباال در شناسایی و اسیتخراج راه بیه علیت
وجود یکالیه کانولوشین کامیل در هیر دو میدل علیی-
الخصو در مدل  ،FCNکاهش زمان آموزش نسبت به
دیگر مدلهیای موجیود ،وجیود  DPUهیا در معمیاری
 RDRCNNکه باعث حفظ وضوح تصویر و تأثیرگیذاری
آن بر روی تصاویر بیا قیدرت تفکییک مکیانی متوسیط،
نتایج مناسب مدل  RDRCNNدر تنها مرجع موجیود و
نهایتییاً عملکییرد مناسییب هییر دو مییدل روی تصییاویر
سنتینل 2-عمده دالیل استفاده از دو میدل فیوق میی-
باشد .در ادامیه بیه تشیری هرییک از میدلهیای فیوق
پرداخته خواهد شد.
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 RDRCNNاز دو هسته مرکزی واحد متصل بیاقیمانیده
) (RCUو واحد ادراک گسترشیافته ) (DPUو به دنبال
آن از یکالیه کانولوشن کامل تشکیلشده است .]13
این معماری از سه قسمت طراحیشیده اسیت .قسیمت
اول برای استخراج ویژگیها با استفاده از برخی  RCUتا
با سیاختار کوچیکتیر از طرییق برخیی از عملگیرهیای
حداکثر تجمع ایجادشده اند .قسمت دوم یعنی  DPUها
برای بزرگ کردن میدان دیید )FOV( 1بیدون از دسیت
دادن وضییوح تصییویر بییا اسییتفاده از واحییدهای متصییل
متوالی در چند مقیاس است .قسمت سوم یک سیاختار
گسترده برای تولید نقشیه اسیتخراج راه اسیت کیه بیه
همیان انییدازه ورودی میییباشیید .]13لییذا بییرای بهبییود
قابلیت بیان ،عدم کاهش وضوح مکانی تصاویر در فضای
ویژگییی و جلییوگیری از موانییع و مشییکالت مربییوط بییه
گرادیییییییان افزایشییییییی و گرادیییییییان کاهشیییی یی
(گرادیان انفجیاری و شییب محوشیده) از  RCUو DPU
چندمقیاسی استفاده میشود  13و  .]30در ادامیه بیه
توضی  RCUو  DPUپرداخته خواهد شد.
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شوند .]32
در این مییان پیشینهاد نگاشیت ییادگیری و شناسیایی
باقیمانده توسط مسیرهای میانبر برای اولین بار توسط
هی و همکاران در سال  2710پیشنهادشده است .]32
 RCUیییک شییبکه عمیییق اسییت کییه در آن بخشییی از
دادههای ورودی به الیههای بعدی پاس داده مییشیوند.
این ویژگی ،به این شبکهها این امکیان را مییدهید کیه
حقیقتاً عمیق باشند ،اما درواقیع ،نیوعی از شیبکههیای
پیچشی عمیق بدون تأخیر صری هستند .لذا  RCUهیا
عملکرد خیوبی را در حیوزه بینیایی کیامپیوتری نشیان
میییدهنیید  13و  .]32سییاختمان شییبکه فییوق توسییط
رابطه( )1قابلبیان است:
xi  1  wi  1 (wixi)  xi

رابطه()1
در رابطه( xi  1 ،)1برادرهای خروجی و  xiبردارهای
ورودی الیههای موردنظر را نشان میدهند .همچنین
ورودی

الیه کانولوشن و الیه Relu
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تابع  (.) σنشاندهندهی  ReLUیا واحدهای خطی
اصالحشده است .درواقع رابطه ( )1بهوسیلهی یک
اتصال میانبر و جمع عنصر انجام میشود و سپس
دومین تابع فعال هم به آن اضافه میشود  13و .]32
هرچند هی و همکاران ( )2710مطالیب زییادی دربیاره
تأثیرات ترکیبات مختل RCU ،ارائه دادهانید  ،]32امیا
در این مقاله ،همانند تحقیق گائو و همکارانش ()2710
از واحد متصل میانبر همانطور که در شیکل( )3نشیان
داده شده است ،بدون تغییر استفاده میشود .همان طور
که در شکل( )3قابل مشاهده اسیت بیرای جلیوگیری از
فاصله و شکا بیش ازحد ،یکالیه نرمیال دسیتهای بیه
انتهای واحد پایه اضافه شده است .]30
جزئیات بیشتر در میورد آن در جیدول ( )3نشیان داده
شده است.

کانولوشن 3×3
الیه Relu

Addition

نرمال سازی دسته ای
الیه Relu

شکل  :3ساختار واحد متصل باقیمانده.
جدول  :3ساختار واحد متصل باقیمانده

1×1

الیه کانولوشن و الیه Relu

RCU-1

3×3

الیه کانولوشن و Relu

RCU-2

3×3

کانولوشن

RCU-3

-

Addition
نرمالسازی دستهای

RCU-0
RCU-0

-

الیه Relu

RCU-2

-
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کانولوشن 3×3

ارزیابی و مقایسه عملکرد شبکههاای عصابی عمیا

...

سید هدایت شیخ قادری و همکاران

 -2-1-2-2واحد ادراک گسترشیافته )(DPU

بهمنظور پذیرنده بودن و تفکیک مکانی باال از  DPUهیا
استفاده میشیود  .]07درواقیع ایین معمیاری نیهتنهیا
قدرت تفکییک مکیانی را حفیظ مییکنید بلکیه ورودی
دریافت شبکه را هم بزرگتر در نظر میگیرد .]01
همان طور که در شیکل ( )0قابیلمشیاهده اسیت ،ییک
 DPUاز یک الیه کانولوشن گسیترشیافتیه و ییکالییه
کانولوشیین کامییل تشییکیلشییده اسییت کییه کانولوشیین
گسترشیافته از کرنلهای خا با وزنهیای کیم بیرای
بزرگ کیردن مییدان دیید ( )FOVاسیتفاده مییکنید و

کانولوشن متسع شده

الیه کانولوشن کامل

.

شکل  :4ساختار واحد ادراک متسعشده
جدول  :4جزئیات واحدهای کانولوشن متسعشده با مقیاسهای مختلف

2

012

3×3

DPU-1

12

012

3×3

DPU-2

10

012

3×3

DPU-3

20

012

3×3

DPU-0

بودند از یک مرحلهی پس پردازش برای کاهش مناطق
شکستگی و بهبود توپولیوژی اسیتفاده کردنید؛ ایین در
حالی اسیت کیه در ایین پیژوهش بیه علیت اسیتفاده از
تصاویر باقدرت تفکیک مکانی پایینتیر ،از مرحلیه پیس
پیردازش فیوق اسییتفاده نخواهید شیید .معمیاری شییبکه
 RDRCNNدر شکل ( )0نشان دادهشده است.

در تحقیییق حاضییر بییهمنظییور اسییتخراج عارضییه راه بییا
استفاده از تصاویر سنتینل 2-بر مبنیای تحقییق گیائو و
همکییاران ( ،)2710بییهوسیییلهی معمییاری RDRCNN
خواهد بود .با این تفاوت که آنهیا در تحقییق خیویش،
جهت استخراج هرچه بهتر تقاطع راهها و شکسیتگیهیا
که توسط سایههیا ییا درختیان در خروجیی ایجادشیده

] [ DOI: 10.52547/jgit.9.3.109
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مقیاس متسعشده

سایز تصویر

سایز کرنل

بخش
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کانولوشن کامل روابط همسایگی مییان آنهیا را حفیظ
میکند .هماندازه کرنل و هیم فاصیله وزنهیای کیم ،بیا
افزایش ضریب انبساط به صورت نمایی افزایش مییابند؛
بنابراین با افزایش ضیریب  FOV ،DPUنییز بیهصیورت
نمایی افزایش مییابد  13و .]02
در اییین تحقیییق ،همچییون مطالعییات گییائو و همکییاران
( )2710و یو و کولتیون ( )2710چهیار مقییاس بیرای
 DPUطراحیییی خواهییید شییید  13و  .]07جزئییییات
پارامترهییای مورداسییتفاده در جییدول ( )0آورده شییده
است.

نشریه علمی  -مهندسی فناوری اطالعات مکانی

سال نهم  شماره سوم  پاییز 1400

3@202×202 20@202×202

20@202×202 1@202×202

122@122×122

122@122×122

202@20×20 202@20×20

Max Pooling

الیه کانولوشن کامل  +الیه

نمونه برداری الیه های باال

Relu

واحد متصل باقیمانده

ادغام الیه

واحد ادراک متسعشده
شکل  :5معماری مدل RDRCNN

 -2-2-2مدل )FCN (U-NET

در تحقیق حاضر از یک شبکه  CNNتوسعهیافته به نیام
 FCNکه رونبرگر و همکاران در سال  2710به منظیور
استخراج سلولها در تصاویر پزشکی تنظیم نمودند و در
سال  2710توسیط ژانیگ و همکیاران بیرای اسیتخراج
عارضه راه از تصیاویر سینتینل 1-اسیتفاده شید ،جهیت
استخراج عارضه راه از تصاویر سنتینل 2-اسیتفاده میی-
گردد  0و .]30
 1-2-2-2خالصهای از معماری شبکه CNN

در این تحقیق همچون مطالعه ژانیگ و همکیاران ابتیدا
مدل  DNNاز معماری  CNNرویدادههای سینتینل2-
پیاده سازی میشود .درواقع معماری  CNNمورداستفاده
از روش سنتی  LeNet – 5الهام گرفتهشده و در طبقه-
بندی ارقیام در تصیاویر کیارایی دارد .در مقالیه حاضیر،
یکالیه کامالً متصل بهمنظور استخراج راه استفاده می-

Sig6

S4

CNN
شکل  :6معماری شبکه CNN
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شود CNN .طراحیشیده بیرای اسیتخراج راه از تصیاویر
نوری که از انباشته شدن دوالیه کانولوشن درهمآمیخته
با دوالیه حیداکثر تجمیع ( ) max-poolingو همچنیین
یکالیه کامالً متصل که با عملیات کانولوشین در FCN
جایگزین شده است ،به دست مییآیید .درنهاییت راه در
تصییاویر سیینتینل 2-توسییط یییک طبقییهبنییدی کننییده
سیگموئید طبقهبندی میشیود .معمیاری شیبکه CNN
مورد استفاده در شکل( )2نشان داد شده است.
در شکل ( C ،)2نشیاندهنیده توابیع کانولوشین اسیت،
درحالیکه  Sبه عملیات نمونهبرداری پایین اشیاره دارد،
به این معنی کیه  C1و  C3هیر دو کانولوشین هسیتند،
درحالیکه  S2و  S4نمونهگیری پایین را انجام میدهند.
 F5تنها الییه کیامالً متصیل اسیت Sig6 .نشیاندهنیده
عملکیییییرد سییییییگموئید مورداسیییییتفاده اسیییییت.
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012@32×32

ادغام با حداکثر تجمع

ارزیابی و مقایسه عملکرد شبکههاای عصابی عمیا

...

سید هدایت شیخ قادری و همکاران

رابطه( )2تعری ،میشود:
رابطه()2
) S ( x)  1/ (1  e
همانطور که توضی دادهشده  FCNشاخهای از شبکه
CNNاسیت کیه بیا جیایگزینی ییکالییه کانولوشین بیا
یکالیه بهطور کامل متصل ایجیاد مییشیود FCN .]0
روشی برای از نو طرح کردن مدلهای  CNNبیهصیورت
شبکههای تمام کانولوشنی ارائه میکند و قادر به تولیید
خروجیهایی با اندازه متناسب بیهصیورت بهینیه اسیت.
گرچه  FCNعمدتاً برای قطعهبندی معنیایی ارائیهشیده
است اما این تکنییک را مییتیوان در کاربردهیای دیگیر
نظیییر دسییتهبنییدی تصییاویر ،لبییه یییابی و غیییره نیییز
مورداستفاده قرارداد  00و  .]00برای سریتیر شیدن و
عبیور از تنگنییای انیدازه ورودی  ،CNNییکالییه کییامالً
متصل برای جایگزینی عملیات کانولوشن مورداسیتفاده
قرار میگییرد  FCN .]0بیهطیورکلی ازنظیر اسیتخراج
عارضه راه از پیکسل ،بهعنیوان بهتیرین روش محسیوب
میشود  .]0در این تحقیق از معماری  FCNمبتنی بیر
تحقیقات اخیر ژانگ و همکاران ( )2710و همچنین ژو
و همکارانش ( )2710بهمنظیور اسیتخراج عارضیه راه از
تصاویر سنتینل 2-استفاده میشود  03و  U-Net .]0با
پیییادهسییازی پیچیییدهتییر معمییاری  ،FCNالیییههییای
نمونهبرداری را برای بازسازی تصویر اضافه میکند.]0 .
در تحقیق حاضر بیه منظیور هیر چیه بهتیر ،دقییقتیر و
سریع تر استخراج عارضه راه از تصاویر نوری مبنای کیار
بییر اسییاس تحقیقییات ژانییگ و همکییاران ( )2710و
همچنین ژو و همکیاران ( )2710خواهید بیود ،بیه ایین
صورت یک ساختار  U – Netمستخرج از تحقیقات فوق،
طراحی و راهها بر اساس معماری ادغامی از دو مطالعیه-
ی یادشده استخراج میگردند  0و .]03
در بخش بعدی بیه معمیاری تغیییریافتیه حاصیل از دو
تحقیق موردنظر پرداخته خواهد شد.

الیههای کانولوشن با به دست آوردن ویژگیهای محلی،
کانولوشن تصاویر ورودی را با یک دسته فیلتر محاسیبه
میکنند .اندازهی کرنل مورداستفاده باید متناسب باشید
به طوریکه انتخاب اندازهی بزرگ ییا انیدازهی کوچیک
میتواند باعث به وجود آمدن خطاهایی شود که فراینید
آموزش را با دشواری مواجیه کنید  .]0لیذا در مطالعیه
حاضر ،همانند تحقیق ژانگ و همکاران انیدازه کرنیلهیا
متناسییب بییا شییبکه تنظیییم شییدند ،همچنییین بییرای
جلوگیری از بیشبرازش 1شدن ،قسمتهیایی از شیبکه،
بعضی از نیورونهیا کنیار گذاشیته مییشیوند .2درواقیع
 Overfitشدن به معنای این اسیت کیه الگیوریتم فقیط
داده هایی که در مجموعه آموزشی ییاد گرفتیه اسیت را
میتواند بهدرستی پیشبینی کند ولی اگر دادهای کمیی
از مجموعهی آموزشی فاصله داشته باشد ،الگوریتمی که
 Overfitشده باشد ،نمیتواند بهدرسیتی پاسیخی بیرای
این دادههای جدید پیدا کند و آنها را با اشتباهِ زییادی
طبقییهبنییدی م ییکنیید .واحییدهای خطییی اصییالحشییده
( )ReLUبه عنوان یک تابع فعیال سیازی در الییه کیامالً
متصل انتخابشدهاند  0و .]03
الیه  C1شامل چهار کرنل است درحالیکیه  C3شیامل
هشت کرنل است .بیرای هیر دوالییه از انیدازهی کرنیل
 0×0در واحد پیکسل استفاده شد .برای الیههیای  S2و
 ،S4پنجره  3×3برای  max-poolingانتخاب شده است.
در این مطالعه برای حذ انحیرا و اعوجیاج تصیویر از
روش  max-poolingبه عنوان روش نمونه برداری فرعیی
استفاده مییشیود .الییه  F5شیامل  122نیورون اسیت.
ازآنجاکه توابیع سییگموئید بیه علیت ماهییت منفیرد و
یکنواختی که دارند معموالً بیهعنیوان توابیع آسیتانه در
شبکههای عصبی استفاده میشوند و درواقع باعث میی-
شود که متغیرها بین  1و  7قرار گیرند .]0
لذا الیه  Sig6ییک تیابع سییگموئید اسیت کیه توسیط

1
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 -2-2-2-2معماری )FCN (U-NET

dropout

2

مورداسییتفاده در اییین پییژوهش تلفیقییی از دو مرجییع
موردنظر یعنی ژانگ و همکاران ( )2710و همچنین ژو
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1

همییانطییور کییه اشییاره شیید ،مییدل )FCN (U-NET
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سال نهم  شماره سوم  پاییز 1400

122 20 20 2

3 20 20

202 122 122

122 122
down1

Up3

الیه کانولوشن ، 3×3الیه  Reluو
نرمال سازی دسته ای
همانندسازی و ادغام

012 202 202

Up2

1720 012 012

256 256

012 012

Up1

نمونه برداری پایین
و الیه حداکثر تجمع 2×2

down2

dow n3

down4
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و همکارانش ( )2710میباشد و در این راستا تغییراتیی
در معماری آن نسبت به مدلهای مبنا انجام مییگییرد
 0و  .]03به طورکلی در تحقیق حاضر با حفظ ماهییت
معماری اصلی ،تغییراتیی در بعضیی از الییههیای میدل
جهییت بهبییود دقییت ،افییزایش سییرعت آمییوزش و نییر
یادگیری اعمال خواهید شید .بیه ایین صیورت کیه اوالً
برخال تحقیق ژانگ و همکارانش در معماری حاضر در
کانولوشن اول یعنی کانولوشین  20در  20و کانولوشین
چهارم یعنی کانولوشن  12در  12از استراتژی dropout
برای جلوگیری از بیشبرازش و افزایش سرعت آمیوزش
استفاده میشود .تغییر مهم دیگر در معماری حاضیر در
قسمت کانولوشن  32در  32لحیا گردیید و بیرخال
پژوهش ژانگ و همکاران ( )2710بهجیای پرییدن روی
دوالیه ،کانولوشن  32در  32یعنی دو کانولوشین 1720
باهم در نظر گرفتهشیده و بیه هیم متصیل مییگردنید.
درواقع در پژوهش ژانگ و همکاران ( ،)2710کانولوشن
 012مسیتقیماً از روی دو کانولوشین  1720عبییور و دو
کانولوشیین  32در  32در نظییر گرفتییه نشییده اسییت.
به طورکلی با اعمال تغییرات در معماری شیبکه نسیبت
1و7

به حالت مبنا (ژانگ و همکاران ،)2710 ،دقت مدل هم
در سرعت آموزش شبکه و هم در دقیت نهیایی راههیای
استخراجی حاصل از تصاویر سنتینل 2-بهبود پیدا کرد.
در شییکل ( )0معمییاری شییبکه ) FCN (U-Netنشییان
دادهشده است.
همان طور که در شکل ( )0مشاهده میشود ،فلشهیای
سبز پررنگ نشاندهنده توابع کانولوشین و فعیالسیازی
هستند که بعد از هر الیه کانولوشن یک تابع غیرخطیی
و یک نرمالسازی دستهای هم قرار میگیرد .فلشهیای
سیاهرنگ نمایانگر همانندسازی و ادغام الیهها باهم می-
باشند .فلشهای نارنجیرنگ و آبیرنگ به ترتیب نشان-
دهندهی نمونهبرداری پایین و نمونهبرداری باال هسیتند
که نمونهبرداریهیای رو بیه بیاال از روش نزدییکتیرین
همسایه استفاده میکنند؛ و درنهاییت فلیش قرمزرنیگ،
الیهی یک عمل کانولوشین بیا دو هسیته  1×1را نشیان
میدهد.
جزئیات مربوط به معماری مورداستفاده در جیدول ()0
نشان داده شده است.

1720 1720

Max poling

کانولوشن 1×1
شکل  :7معماری مدل )U-Net (FCN
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جدول  :5جزئیات کامل مربوط به معماری )U-Net (FCN

3×3

202×202

ورودی

202×202

کانولوشن ()1

2×2Max pooling

122×122

ادغام 1

3×3

20×20

کانولوشن ()2

2×2Max pooling

20×20

ادغام 2

3×3

32×32

کانولوشن ()3

2×2Max pooling

32×32

ادغام 3

3×3

12×12

کانولوشن ()0

2×2

12×12

ادغام 0

2×2

32×32

متصلشدن دو الیه

2×2

32×32

نمونهبرداری باال 1

2×2

20×20

نمونهبرداری باال 2

2×2

122×122

نمونهبرداری باال 3

2×2

202×202

نمونهبرداری باال 0

1×1

202×202

کانولوشن ()0

-

-

خروجی
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کرنل

سایز تصویر

نام الیه

کولیب2

 -3پیادهسازی و ارزیابی نتایج
ارزیابی یک شبکه ،نیازمند ارزییابی دقیت آن میدل بیر
روی کالس و عارضه موردمطالعه است .بیرای برچسیب-
گذاری عارضه و کالس راه میوردنظر در ایین تحقییق از
تصاویر نوری (سنتینل )2-استفاده شد .به طیوریکیه از
انوان مختل ،راهها ازنظر پهنا ،اندازه و اشیکال گونیاگون
در  2شهر مختل ،استفاده گردید.
 -1-3بهینهسازی مدلهای  RDRCNNو FCN

در تحقیق حاضر به منظور آموزش و پیادهسیازی میدل-
های موردنظر از زبان برنامهنویسی پایتون و کتیابخانیه
مییتنبییاز تنسییرفولو 1اسییتفاده میییشییود 02 .و .]0
بهطورکلی تمام مراحل آموزش ،بهینهسیازی ،ارزییابی و

1

111

Google Colab

2

)loss function (cost function

3

Adam

0

] [ DOI: 10.52547/jgit.9.3.109

TensorFlow

1 N
)) ) loss( yˆ, y)   i 1 y (i ) log yˆ(i ) (1  y (i ) log(1  yˆ(i
N
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استخراج راه در محیط سیامانهی ابیری گوگیل
انجام خواهد شد.
برای استخراج عارضه راه ،تابع ضرر یا تیابع هزینیه 3بیا
استفاده از وزنهای مختل ،مربوط به هیر کیالس (راه و
غیر راه) از رابطه( )3محاسبه میشوند .برای بهینهسازی
فرایند آموزش میدل بیا تیابع هزینیه از الگیوریتم آدام0
استفاده میگردد.]00 .
رابطه()3
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در رابطه( y ˆ ،)3برابر با مقداریست که شبکه تشخیص
داده است  y ،برابر با مقدار واقعی (پیکسلهای
برچسبگذاری شده) و  Nتعداد کل تصاویر آموزشی
است.
تابعِ ضرر یا تابعِ هزینه درواقع مییزان خطیا در هیر بیار
اجرای شبکه ی عصبی را برای دادههای آموزشی نمایش
می دهد .به این صیورت کیه شیبکه بیا مشیاهده مقیدارِ
ضرری که در هر بار اجرا داشته است ،یاد میگییرد کیه
چه مقدار بایستی وزنها و انحرا را بههنگام یا آپیدیت
کند؛ بنابراین برای رسیدن بهدقت بیاال و همگیرا شیدن
مدل و شبکه ،الزم است تا شبکه با تعیداد تکیرار مکیرر

آموزش داده شود و پارامترهای دخیل در آن با اسیتفاده
از بهینه ساز موردنظر برآورد و نهایتیاً تطبییق و تنظییم
داده شوند .نتایج حاصل از الگوریتم بهینهسیازی Adam
برای تصاویر نیوری سینتینل 2-مربیوط بیه میدلهیای
 RDRCNNو  FCNدر شکل ( )2نشان داده شده اسیت.
همانطور که در شکل ( )2قابلمشاهده است ،تغیییرات
بیییر روی مجموعیییه دادههیییای تحقییییق (آمیییوزش و
اعتبارسنجی) با افزایش تعداد تکرار را نشیان مییدهید.
درواقع بهترین و مناسبترین مدل زمانی به دست میی-
آید که در هنگام آموزش تابع هزینه کمتیرین مقیدار را
داشته باشد.

] [ DOR: 20.1001.1.20089635.1400.9.3.6.7
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RDRCN

شکل  :8منحنی تکرار بر روی مجموعه تصاویر مورداستفاده ،شکل راست :خطای اعتبارسنجی و شکل چپ :خطای آموزش
(محور افقی :تعداد تکرار ،محور عمودی :اختالف اندازهگیری)

دقت کلی (OA) 0اسیتفاده مییگیردد کیه در ایین بیین
امتیاز  F1ترکیبی از دو معیار  Rو  Pاست 02و.]00
کاملبودن و صحت دو شاخص مهم برای ارزیابی آماری
عملکرد نتایج آزمونهای طبقهبندی باینری هستند کیه
در آمار به عنوان توابع طبقهبنیدی شیناخته مییشیوند.

 -2-3معیارهای ارزیابی
برای نمیایش مییزان دقیت الگیوریتمهیای میوردنظر از
معیارهای کاملبیودن ،(R) 1صیحت ، (P)2امتییاز F1 3و

Precision

2

F1 score

3

overall accuracy

111

0
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Recall

1
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مدل
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مدل

FCN
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رابطه( )0و با استفاده از ماتریس سردرگمی میتوان آن
را بهسادگی محاسبه کرد.
TP
رابطه()0
Re call 

نتایج بهدستآمده بعد از تحلیل به دو گروه داده مثبیت
و منفی تقسیمبندی میشود.
بنابراین ،برای ارزیابی معیارهای یادشیده ،تمیام اهیدا
مییوردنظر (در اییین تحقیییق عارضییه راه) در تصییاویر
مشخصشده و شبکه برای هر هد  ،مقادیری با عناوین
 TP, FP, TN, FNاختصا داده مییشیود کیه بییانگر
موارد زیر هستند:
 )1مثبت درست 1که یک معیار مثبت است؛ یعنیی
راههییایی کییه بییهدرسییتی توسییط شییبکه تشییخیص
دادهشده است.
2
 )2مثبت غلط که یک معیار منفی است؛ یعنی بیه
نادرسییتی توسییط شییبکه ،کییالس راه تشییخیص
دادهشده است.
 )3درست منفی 3که یک معیار مثبت اسیت؛ یعنیی
کالس غیر راهی که بهدرستی توسط شبکه رد شده
است.
 )0غلط منفی 0که یک معییار منفیی اسیت؛ یعنیی
کالس راهی که به نادرستی توسط شیبکه ،غییر راه
شناساییشده است.
درواقع بیر اسیاس میوارد یادشیده ییک میاتریس ابهیام
بهصورت جدول ( )2شکل خواهد گرفت:

TP  FN

TP  FP

امتیاز  ،F1میانگین هارمونیک از کاملبودن و صیحت را
به ما میدهد .به بیان ریاضی ،امتیاز  F1میانگین وزندار
از کاملبودن و صحت ) Rو  (Pاست .بهترین مقدار برای
امتیییاز  1 ،F1و بییدترین مقییدار صییفر اسییت .بییا کمییک
رابطه( )2میتوان امتیاز  F1را محاسبه کرد.
Pr ecision  Re call
رابطه()2
F1  2 
Pr ecision  Re call

جدول  :6ماتریس ابهام

TP  TN  FN  FP

غیر راه

راه

FP

TP

راه

TN

FN

غیر راه

رونید آمییوزش و اعتبارسینجی مییدلهییای  RDRCNNو
 FCNبا استفاده از معیارهای کاملبودن ،صحت و امتیاز
 F1برای تصاویر سنتینل 2-در شکل ( )0نشان دادهشده
است.

لذا بر اساس تعاری ،فوق روابط زیر مطرح خواهد بود:
کاملبودن ) (Rرا میتیوان در قالیب تعیداد مثبیتهیای
بازگردانده شیده توسیط میدل تعریی ،کیرد .بیا کمیک

False Positive

2

True Negative

3

False Negative

0

114
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True Positive

1
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دقییت کلییی ) ،(OAمتییداولتییرین معیییار کییارایی بییرای
الگوریتمهای طبقهبندی است .میتیوان آن را در قالیب
تعداد پیشبینیهای صحی صیورت گرفتیه بیه نسیبت
همه پیشبینیهیای صیورت گرفتیه ،تعریی ،کنییم .در
رابطه ( )0نحوه محاسیبه دقیت کلیی نشیان داده شیده
است.
TP  TN
رابطه()0
OA 
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صیحت ) (Pاسییتفادهشییده در بازییابی اسییناد مییتوانیید
به صورت تعداد اسناد صیحی بازگردانیده شیده توسیط
مدل ،تعری ،شود .در رابطه ( )0نحیوهی محاسیبهی آن
آورده شده است.
TP
رابطه()0
Pr ecision 
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RDRCNN

شکل  :9نتایج شبکه با استفاده از متریکهای ارزیابی صحت بر روی دادههای اعتبارسنجی (سمت راست) و دادههای آموزشی
(سمت چپ)

همان طور که در شکل( )0مشاهده میشود ،رونید داده-
هیییای آمیییوزش و اعتبارسییینجی در میییدل  FCNو
 RDRCNNو ارزیابی آنها با معیارهای اعتبارسنجی بیه
این صورت است که هر چه رونید مترییکهیا در طیول
دوره با معیارهای یادشده مقدار بیاالتری داشیته باشید،
دقت مدل هم بیشتر خواهد بود .همانطور که مشیاهده
میشود در مدل  RDRCNNمعیارهای ارزیابی در هر دو

دادهی آموزش و اعتبارسنجی همبستگی باالتری نسبت
مدل  FCNدارند.

] [ DOR: 20.1001.1.20089635.1400.9.3.6.7
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 -4بحث و نتایج
شبکه بیا میدلهیای  FCNو RDRCNN

111
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پس از آموزش
به منظور استخراج عارضه راه از تصاویر سنتینل 2-برای
محدودهی شیهر تهیران و انجیام سیعی و خطیا دررونید
آموزش شیبکه نهایتیاً خروجیی هرکیدام از شیبکههیای

نشریه علمی  -مهندسی فناوری اطالعات مکانی

سال نهم  شماره سوم  پاییز 1400

موردنظر برای تصاویر بیه دسیت آمید .در ایین مییان 2
قطعه از تصاویر بیه همیراه دادههیای واقعییت زمینیی و
خروجیییهییای دو مییدل مورداسییتفاده بییرای مقایسییه
F

E

D

به صورت تصیادفی از بیین  130قطعیه انتخیاب شیدند.
نتایج بصری بیرای تصیاویر سینتینل 2-در شیکل ()17
نشان دادهشده است.
C

B

A

واقعیت زمینی

FCN
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قطعات تصاویر
سنتینل2-

RDRCNN

شکل  :11نتایج حاصل مدل  FCNو  RDRCNNبر روی قطعات منتخب تصاویر سنتینل 2-شهر تهران

111
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همانطور که در شکل ( )17نشان دادهشده است ،میدل
 FCNبا دقت باالتری توانسیته شیبکه راه را نسیبت بیه
مدل  RDRCNNاستخراج کند؛ به این صورت که تا حد
زیادی متناسب با برچسبهای ورودی (تصاویر واقعییت
زمینی) است .در این میان مدل  FCNپیکسیلهیایی از
تصویر ورودی که برچسیب راه بیه آنهیا تعلیق نگرفتیه
است را توانسیته بیهعنیوان عارضیه راه شناسیایی کنید.
هرچند این قضیه در خروجیهای مدل  RDRCNNهیم
تا حدی قابلمشاهده است (قطعیه  .)Aاز طرفیی هیر دو
مدل در شناسایی مناطقی که روند و مسییر عارضیه راه
پیچیده بوده تشخیص مناسبی نداشتهاند؛ اما بیاز میدل
 FCNمتناسییب بییا دادههییای واقعیییت زمینییی توانسییته
پیکسلهای مربوط به عارضه راه را شناسایی و استخراج
کند (قطعات  .)B-C-Dبا تجزیهوتحلییل نتیایج تصیاویر
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سنتینل ،2-واض است که مدل  FCNقادر به استخراج
اطالعات راه بیشتری نسبت به میدل  RDRCNNاسیت.
از طرفی هیر دو میدل تیا حیدی در اسیتخراج راههیای
عریض شبیه به هم عمل کردهاند ،امیا در اسیتخراج راه-
های کمعرض مدل  FCNنتایج بهتری داشته اسیت .در
این میان هر دو میدل آزادراههیا ،بزرگیراههیا و راههیای
اصلی که عرض باالی  3پیکسل دارند را با دقت بیاالیی
تشخیص دادهاند و در استخراج راههای فرعی هم تا حد
زیادی موفق عمل کردهاند؛ به طورکلی راههای فرعی که
عرض  2تا  3پیکسل داشتهاند نتایجشان مناسیب بیوده
است؛ اما در بعضی از قسمتهیا هیر دو میدل خصوصیاً
مدل  RDRCNNبا چالش مواجه بوده و راههیای فرعیی
که عرض کمتیر از  2پیکسیل داشیتهانید را بیه صیورت
بریدهبریده و قطعهقطعه شناسایی نمودهاند (قطعیات A-

...

ارزیابی و مقایسه عملکرد شبکههاای عصابی عمیا
سید هدایت شیخ قادری و همکاران

 .)C-Eدر همین راستا هر دو مدل در فراینید تشیخیص
راه در بعضی از مناطق پیچیده شهری مثالً مناطقی کیه
دارای میدان یا دورهای برگردان بیودهانید دقیت نسیبتاً
پایینی از خود نشان دادهاند و این مورد در نتیایج میدل
 RDRCNNبیشتر مشهود است (قطعات .)A-C
پس از استخراج راهها از تصاویر تست موردنظر (تهیران)
با استفاده از مدلهای پیشنهادی در تحقیق ،در مرحله-
ی بعد الزم است که نتایج بیهدسیتآمیده بیا دادههیای
مرجع (واقعیت زمینیی) مقایسیه و میورد ارزییابی قیرار

جدول  :7ارزیابی صحت راه استخراجی با استفاده از پارامترهای آماری مربوط به خروجیهای شکل()9
FCN

RDRCNN

قطعات تصاویر

)OA (%

)F1 (%

)R (%

)P (%

)OA (%

)F1 (%

)R (%

)P (%

سنتینل2-

00/00

02/20

27/21

03/20

02/12

27/13

23/20

00/10

A

00

02/23

00/02

03

02/01

21/32

23/01

00/10

B

00/23

02/12

21/03

00/02

00/20

00/00

22/00

00/02

C

00/20

00/13

27/01

00/11

00/01

00/03

21/23

02/13

D

00/30

02/23

22/20

00/33

02/22

21/00

23/20

00/00

E

00/23

00/03

27/70

00/02

02/30

21/20

22/30

27/10

F

همییانطییور کییه در جییدول ( )0مشییاهده میییشییود،
پارامترهای آماری به منظور ارزیابی دقیت ،حیاکی از آن
است که مدل  FCNنسبت بیه میدل  RDRCNNدقیت
باالتری داشته است؛ بهطوریکیه تیابع  F1و  Pدر میدل
 FCNبه صورت چشمگییری بهبودیافتیه اسیت .در ایین
میان هرچند معیارهای  Rو  OAدر هر دو مدل نزدییک
به هم عمل کردند ،اما بیاز برتیری محسوسیی در میدل
 FCNنسییبت بییه مییدل  RDRCNNوجییود دارد .لییذا
بهطیورکلی در اسیتخراج عارضیه راه از شیهر تهیران بیا
استفاده از تصاویر نوری سنتینل ،2-میدل  FCNنتیایج

] [ DOI: 10.52547/jgit.9.3.109

111

] [ DOR: 20.1001.1.20089635.1400.9.3.6.7

مناسبتری داشته است.
پس از آموزش مدلها و استخراج عارضیه راه از قطعیات
تصاویر ،نهایتاً با همان مختصات ورودی ،قطعات تجمیع
شده و نقشه راه شهر تهران بیرای تصیاویر و میدلهیای
مورداستفاده آماده سازی گردید .در شیکل ( )11تصیویر
ورودی سنتینل 2-از شهر تهران بهعنوان دادهی تسیت
و در شکلهای ( )12و ( )13خروجیهای نهایی شیبکه
راه استخراجشیده بیه ترتییب بیرای میدلهیای  FCNو
 RDRCNNنشان دادهشده است.

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

گیرند .لذا بهمنظور این کار همانطور که در بخشهیای
قبل به آن اشاره شد ،نتایج تحقیق بیا تصیاویر مرجیع و
اسیتفاده از مییاتریس خطییا بییرای عییوارض راه درسییت و
نادرست اسیتخراج شیده ،ارزییابی خواهید شید .جیدول
ارزیابی صیحت بیرای شیکل ( )17در جیدول ( )0آورده
شده است.
در جدول ( )0نتایج کمیتی حاصل از پارامترهای آماری
بییرای مییدلهییای  FCNو  RDRCNNنشییان داده شییده
است.
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شکل  :12نتایج نهایی استخراج عارضه راه بر روی تصاویر سنتینل 2-شهر تهران ،مدل )(FCN
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شکل  :13نتایج نهایی استخراج عارضه راه بر روی تصاویر سنتینل 2-شهر تهران ،مدل)(RDRCNN

شد .در جدول ( )2میانگین دقت برای هرکدام از میدل-
ها قابل مشاهده است.

پس از تجمیع قطعات تصاویر و خروجییهیا ،جهیت بیه
دست آوردن میانگین دقت خروجیهای موردنظر اقیدام

)OA (%

)F1 (%

)R (%

)P (%

مدل

02/37

27/27

22/02

00/20

FCN

00/01

00/00

27/03

01/30

RDRCNN

با توجه به جدول ( )2نتایج نهایی حاکی از آن است که
مدل  FCNنسبت به مدل  RDRCNNبا دقیت بیاالتری
شبکهی راه شهری تهران را استخراج کرده است.
درواقع استخراج راه با اسیتفاده از روشهیای ییادگیری
عمیق در تصویر ماهوارهای به شدت تحت تأثیر طی،ها،
بافتها و موقعیتهای مختل ،قرار میگییرد .در همیین
حال ،ویژگی های هندسی جاده ها نظییر تغیییر انحنیا و
عرض نیز چالش هایی را برای اسیتخراج راه بیه ارمغیان
میآورد .لذا تفاوت در ماهیت تصیاویر بیا وضیوحبیاال در
تحقیقات پیشین و تصیاویر بیا وضیوح متوسیط در ایین
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پژوهش نتایج متفاوتی را رقیم زد .در جرییان اسیتخراج
عارضه راه از تصاویر نوری سنتینل 2-مدل  FCNنسبت
به میدل  RDRCNNدقیت بیاالتری داشیت؛ و بیرعکس
مطالعیییهی گیییائو و همکیییاران ( )2710کیییه از میییدل
 RDRCNNجهت استخراج عارضه راه از تصیاویر نیوری
باقدرت تفکیک مکانی باال استفاده کرده بودنید ،در ایین
تحقیق مدل فوق نسبت به مدل  FCNهم ازنظر بصری
و هم ازنظر متریکهای صحتسنجی دقیت پیایینتیری
داشت .هرچند هیر دو میدل  FCNو  RDRCNNجهیت
استخراج راه از تصاویر سنتینل 2-دقت باالیی داشیتند،
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جدول  :8میانگین دقت عارضه راه استخراجشده از شهر تهران
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در این تحقیق یک طرح مبتنی بر  DNNبرای استخراج
عارضییه راه از تصییاویر نییوری (سیینتینل )2-بییا اسییتفاده
قطعهبندی معنایی ارائه شد .تمرکز ایین مطالعیه بیرای
اولین بار بر روی تصاویر باقدرت تفکیک مکانی متوسیط
بهمنظور اسیتخراج عارضیه راه در شیهر تهیران بیود .در
مقالهی حاضر از مدلهای  RDRCNNو  FCNبهمنظیور
استخراج عارضه راه از تصاویر سینتینل 2-شیهر تهیران
استفاده شد .نتایج حاصله حاکی از آن بیود کیه هیر دو
مدل مورداستفاده با دقت قابیل قبیولی عارضیه راه را از
تصاویر فوق استخراج کردهاند و بهطیورکلی میدل FCN
نسبت به مدل  RDRCNNبهتر عمل کرده است .در این
تحقیق مشخص شد که بیا اسیتفاده از تصیاویر باقیدرت
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اما با این وجیود در قسیمتهیایی کیه شیبکه راه دارای
پیچیدگی بود ،درروند شناسایی پیکسلهای مربیوط بیه
کیالس راه دچیار چیالش شییدهانید .بیهطیورکلی وجییود
پیکسلهیای مخلیوط و قیدرت تفکییک مکیانی پیایین
تصاویر سینتینل 2-نسیبت بیه تحقیقیات دیگیر کیه از
تصاویر با وضوحباال استفاده کردهانید ،فراینید برچسیب-
گذاری را با چیالش و نهایتیاً باعیث پیایین آمیدن دقیت
مییدلهییای مورداسییتفاده شییده اسییت .بییه صییورتی کییه
مشکالت فوق روی راههای فرعی بیا عیرض کمتیر از 2
پیکسل به علت ادغام طیفیی بیشیتر تأثیرگیذار بیوده و
روی نتایج نهایی تأثیر گذاشته است.
ازآنجاکه اخذ و دریافت تصاویر با قدرت تفکییک مکیانی
باال مستلزم پرداخیت هزینیههیای زییادی اسیت و ایین
تصاویر کمتر در اختیار کیاربران و محققیین قیرار میی-
گیرد؛ این پژوهش با هد ارزییابی عملکیرد تصیاویر بیا
قییدرت تفکیییک مکییانی متوسییط سیینتینل 2-جهییت
استخراج عارضه راه درونشهری تهران با بهیرهگییری از
الگیوریتمهیای یییادگیری عمییق انجییام گرفیت .اگرچییه
دادههای ماهوارهای با وضوح مکانی متوسط سینتینل2-
مطملناً مزایای زییادی همچیون منبیعبیاز و دسترسیی
رایگان ،پوشیش دادن بخیش زییادی از سیط زمیین و
قدرت تفکیک زمانی مناسب دارند و این موارد میتوانید
در مقیاس متوسط برای شناسایی و استخراج عارضه راه
خصوصاً در منیاطق شیهری تیا حید زییادی مناسیب و
کاربردی باشد؛ اما با استفاده از این تصاویر فقط ویژگی-
های کلی راهها همچون الگوی راهها قابلشناسایی بیوده
و در این راستا استخراج اطالعات با دقیت بیاال از راههیا
میسر نخواهد بود .هرچند استخراج راهها بیا اسیتفاده از
روشهای یادگیری عمیق در تصیاویر بیا وضیوح مکیانی
متوسط چالشها و مشکالت زیادی خصوصیاً در جرییان
برچسبزنی به علت وجود پیکسلهیای مخلیوط دارنید؛
اما بهطورکلی از پیچیدگی کمتری نسبت به تصیاویر بیا
قدرت تفکیک مکیانی بیاال برخیوردار هسیتند؛ بیه ایین
صورت که در استخراج راه درونشهری با بهرهگییری از
تصاویر با قدرت تفکیک مکانی باال در کنار دقیت بیاالی
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نتایج ،مشکالتی همچیون حضیور وسیایل نقلییه ،سیایه
ساختمانهای بلنید ،تیاج پوشیش متیراکم درختیان در
مجییاورت راههییا ،عالئییم و خییطکشیییهییای بسییتر راه
ناپیوستگیهای متعددی را بیه وجیود مییآورد .ایین در
حالی اسیت کیه در تصیاویر بیا قیدرت تفکییک مکیانی
متوسط مشکالت و پیچیدگیهای یادشده وجود نیدارد.
از طر دیگر هرچند تیاکنون مطالعیهای تطبیقیی بیه-
منظور ارزیابی و مقایسه دقت روشهای یادگیری عمیق
و دیگر روشهای متیداول جهیت اسیتخراج عارضیه راه
درونشهری از تصاویر با وضوح مکانی متوسط خصوصیاً
تصاویر سنتینل 2-انجام نگرفته اسیت؛ امیا بیا مقایسیه
مواردی همچون زمان محاسبات ،نیاز بیه کیاربر و پیس
پردازش و ...که در مطالعات مختل ،بیه آن اشیاره شیده
است  ،]07میتوان به این نتیجه رسید که اسیتفاده از
روشهای یادگیری عمیق عملکرد بهتری دارند .در ایین
راستا یافتههای این پژوهش نشاندهندهی این است که
بهرهگیری از روشهای ییادگیری عمییق نیهتنهیا دقیت
باالیی دارند؛ بلکه با ایجاد یک بانیک اطالعیاتی از داده-
های آموزشی این امکان فراهم مییشیود کیه بتیوان بیا
سرعت بیشتر ،بدون نیاز به کاربر و همچنین استفاده از
دیگر شبکههای عصبی عمیق نقشهی راهها را به هنگیام
سازی نمود.
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-تفکیک مکانی متوسط هم میتوان عارضه راه را با بهره
.مندی از الگوریتمهای یادگیری عمییق اسیتخراج کیرد
هرچند با توجه به ماهیت و قدرت تفکیک مکانی پایین
 و چییالشهییای ناشییی از آنکییه در2-تصییاویر سیینتینل
 اما،هنگام برچسبگذاری و آموزش شبکه به وجود آمد
در مقایسه با تحقیقات پیشین کیه غالبیاً بیا اسیتفاده از
تصییاویر باقییدرت تفکیییک مکییانی بییاال و خیلییی بییاال
انجامگرفته نتایج استخراج عارضه راه در شهر تهیران بیا

 قابل قبیول اسیت؛ و2-استفاده از تصاویر نوری سنتینل
در این میان پیشنهاد مییشیود کیه در تحقیقیات آتیی
 و،عالوه بر استفاده از این تصاویر برای شهرهای مختل
- از روش،استفاده از دیگر الگوریتمهای یادگیری عمییق
های مرسیوم و متیداول دیگیر اسیتخراج راه هیم بهیره
گرفته شده و با نتیایج حاصیل از ایین پیژوهش مقایسیه
.گردد
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Abstract

Road extraction, using remote sensing images, has been one of the most interesting topics for researchers in
recent years.. Recently, the development of deep neural networks (DNNs) in the field of semantic section has
become one of the important methods of Road extraction. The majority of the researches in the field of road
extraction using DNN in urban and non-urban areas has been carried out using images with high spatial
resolution. In this research, for the first time, to extract the road using DNN, the images with medium spatial
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resolution of Sentinel-2 sensor were used, that is the image of Tehran was used as test data and the images of 7
other cities (Mashhad, Isfahan, Shiraz, Tabriz, Kermanshah, Urmia and Baghdad) were used as training and
validation data. In the Meanwhile, after preparing and labeling all the pixels related to the road surface, the
images were converted into 256 × 256 pieces, and after separating the unsuitable parts, for test, training and
validation data, 135, 1500 and 100 image pieces were obtained respectively. Finally, deep refined residual
convolution neural networks (RDRCNN) and U-Net, that are based on fully convolutional networks (FCN),
were used to train and extract the road complication. The results show that both RDRCNN and FCN models
have well identified and extracted Tehran urban road network from Sentinel 2 images in comparison with the
ground reality data. Meanwhile, the FCN model performed better than the RDRCNN model both visually and
in terms of accuracy assessment metrics, so that for the FCN model, the criteria Recall 82.92%, accuracy
77.67%, F1 score 77.53 and overall accuracy 96. 30% and for RDRCNN the criteria Recall 80.43%, accuracy
71.37, F1 score 72.14% and overall accuracy 95.71% were obtained. In general, the findings of this study
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show the potential of using DNN methods to extract urban roads using images with medium spatial resolution
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of Sentinel-2.
Key words : Deep Neural Networks(DNN), Road Extraction, RDRCNN, U-net, FCN, Sentinel-2, Medium Spatial Resolution.
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