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امروزه با توجه به پیش رفت تص اویر مااوارهای در زمینة کیفیّت بحث تش صیا اتوماتیا ااداب بر روی این تص اویر مورد توجه محققا
قرارگرفته اس ت .تص اویر سنجشازدور مرئی شامل ااداب مکانی متنوعی استند .این ااداب عموماً دستساز بشر بوده و دارای یا ساختار
مشصا و متمایز از نواحی اطراب خود میباشند .روشاای مصتلفی جهت شناسایی اتوماتیا ااداب مکانی ارائه شده است که در اکثر این
روشاا جس تجوی ااداب در تص اویر جهت اس تصرا و یا تقبی ویژگیاا به منظور ش ناس ایی ااداب مکانی ص وری میپذیرد .در امین
راس تا در این تحقی با ادب س رعت بصش ید به مراحل ش ناس ایی ،مناطقی در تصویر انتصا میشوند که در آنها احتمال وجود ااداب
مکانی بس یار باخ خوااد بود .این امر به اتوماتیا نمود فرآیند و نیز س رعت بصش ید به پردازشاای آتی مرتبط کما ش ایانی خوااد
نمود .برای این منظور از ترکیب مدلاای برجس تگی تص ویر و ویژگیاای الگوریتماای آشکارسازی عوارض موضعی بهره گرفته شده است.
روش ارائه ش ده از س ه مرحلة اص لی تش کیل شده است .این مراحل شامل استصرا عوارض موضعی توسط الگوریتم Maximally ( MSER
 ،)Stable Extremal Regionsتولید نقشهاای برجستگی با اعمال مدلاای  (Adaptive Whitening Saliency) AWSو Weighted ( WMAP
 )Maximum Alignment Phaseبرروی تص ویر و تعیین مناط بارز تصویری است .در این تحقی حدآستانهای با محاسبة مقادیر برجستگی
در کل تص ویر تعری ش ده اس ت که با اعمال آ به ار ناحیة استصرا شده ،مناط بارز تصویر شناسایی میشوند .این روش ،روی تصاویر
متعددی ش امل  ۶تص ویر مااوارهای از س نجندهاای مصتل و  ۶تص ویر مااوارهای اخذ شده از نرمافزار گوگل ارث که حاوی ااداب مکانی
مصتل با پسزمینهاای متفاوی استند؛ آزمایش شد .بهمنظور ارزیابی کمّی مناط شناساییشده از دو معیار استفاده شده است .امچنین
این روش با رویکرد اعمال الگوریتم ققعهبندی انتقال میانگین جهت ش ناس ایی مناط بارز مورد مقایس ه قرار گرفت .نتایج بهدست آمده از
اعمال روش پیش نهادی نش ا میداد ،به طور متوس ط مساحت مناط شناسایی شده معادل با  0/1درصد از مساحت کل تصاویر استفاده
ش ده اس ت؛ به طوریکه حدود  1۲/2۲درص د از ااداب مکانی در این مناط واقع ش دهاند .امچنین میزا متوس ط زما محاسباتی برابر
 22/1ثانیه گزارش شده است .نتایج نشا داندة برتری روش پیشنهادی از نظر دقت و سرعت محاسبای است.
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امروزه تصاویر مااوارهای از لحاظ کمیت و کیفیت رشد
فراوانی داش ت ه بهطوریکه با توجه به قدری تفکیا
باخی این تص اویر اطاعای بص ری ارزش مندی جهت
توص یف س قظ هااری زمین ارائه میشود .به تبع این
پیش رفت ،تکنیااای س نجشازدور نیز رش د قابل
ت وجّهی ی افت ه ان د .در امین راس ت ا ب ه منظور
بهدس تآورد اطّاعای مفید از تصاویر ،ضروری است
که پردازش اتوماتیا تصویر و درک درستی از محتوای
بصری آ مورد مقالعه قرار گیرد.
ش ناس ایی اتوماتیا ااداب مکانی ،1بر روی تص اویر
اوایی و مااوارهای یکی از موض وعای اس اس ی و پر
چالشی است که در چند سال اخیر مورد توجه محققا
قرارگرفته اس ت .تص اویر س نجشازدور مرئی ش امل
اا داب مک انی متنوعی اس تن د .این اا داب عموماً
دس تس از بش ر بوده و دارای یا س اختار مشصا و
متمایز از ناحیه اطراب خود استند (امانند اواپیمااا،
کش تیاا ،مصاز و  .]1[)...روشاای مصتلفی جهت
ش ناس ایی عوارض و ااداب مکانی ارائه ش ده است که
مق اب دس تهبندی ص وری گرفته[ ،]2این روشاا
ش ام ل -1 :تناهریابی الگو  -2 ]3[2روشاای دانش
پایه -3 ]0[3روشاای شیء مبنا  ]0[0و  -0روشاای
آموزش مبن ا ]۶[0اس تن د .یکی از مهم ترین وج ه
اش تراکای این روشاا اس تصرا و تقبی ویژگیاا به
منظور ش ناس ایی ااداب مکانی اس ت .این فرآیند در
تحقیق ای معموخً ب ا اس تف اده از رویکرد پنجرهاای
جستجو اعمال میگردد[ ]۶در نتیجه درصورتیکه این
فرآیند بر روی کلّ تصویر اجرایی شود؛ تبدیل به امری
پرازین ه و زما بر خوااد ش د .با توجّه به محدودیت
س رعت سصت افزاراا ،نیاز به ارائة روشاای واسقهای
اس ت تا زیرمجموعهاایی از اطّاعای تص ویری و قابل
دس تر را قبل از انجام پردازشاای بیشتر شناسایی

و انتص ا نم این د[ .]۲این پردازش ا ای تص ویری
پیچیدگیاای ص حنه را جهت تحلیل و بررسی منققة
موردمقالعه کااش خوااند داد [.]۲
عوارض موض عی ب هعنوا یکی از مس ائل بنیادی و
اس اس ی در زمینهاای مصتلف ماشین بینایی به شمار
می رود .اخیراً ک اربرد این عوارض در رش ت ه ا ای
فتوگرامتری و س نجش ازدور نیز ب ه عنوا یکی از
مباحث مهم مقرح ش ده است .یا عارضة موضعی در
واقع یا الگوی تص ویری اس ت که با عوارض امسایة
خود متفاوی اس ت .معموخً این تفاوی در یا یا چند
ویژگی ۶ب هطور امزم ا اتف ا میافت د .ازجمل ه این
ویژگیا ا میتوا به رنگ ،بافت و درجة خاکس تری
اش اره نمود .ا ل ب ان دازهگیریاا از مرکز یا ناحیه
ص وری پذیرفته و به توصیفگراایی تبدیل شده که در
کاربرداای گوناگو  ،نظیر تناهریابی تص اویر [1و،]15
ثبت تص اویر[ ،]11ش ناسایی تغییرای [ ،]12استصرا
ااداب [ ،]۶ ,1مدلس ازی س ه بعدی [ ،]13بازیابی
تص اویر [ ]10و یره مورداس تف اده قرار میگیرند.
الگوریتما ایی ک ه برای اس تصرا این الگوا ا ارائ ه
ش دهاند؛ امکا ش ناس ایی عوارض را بدو نیاز به
ققعهبندی ۲فراام میآورند .مقاب تحقیقای ص وری
گرفته کاربرداای الگوریتماای آش کارس ازی عوارض
موض عی ب ه س ه دس ت ة مصتلف تقس یمبن دی
شدهاند[:]10
دس تة اول یا نوع خاص از عوارض موضعی را در نظر
گرفته که تفسیر معنایی خاص در یا زمینة محدود و
تنها در یا کاربری خاص داش ته باش ند .برای مثال
برای ش ناس ایی لبهاای جاده در تص اویر اوایی از
حبا اای تصویری استفاده کرده و عوارض نامرتبط را
حذب مینمایند .این دس ته از ابتداییترین کاربرداای
عوارض موضعی بهشمار میرود[.]10
در دس تة دوم ،با ش ناس ایی عوارض موض عی یا
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مجموعة محدود از موقعیتاای مناسب و منحصربهفرد
با استحکام باخ در اختیار قرار میگیرد .عوارض در این
دس ته ،زمانی نمایش داده میش ود که موقعیت مکانی
آنها با دقت باخ اس تصرا و در یا فرآیند تکراری به
پایداری برس د .این دس ته از تقس یمبندی برای انجام
عملی ای تن اهریابی ،ردیابی ،کالیبراس یو دوربین و
مدلس ازی س ه بعدی که نیاز به دقت باخیی دارند،
مناسب است [.]10
دس تة بعدی را میتوا بهعنوا نمایش گر تص ویری
پایدار نام برد که امکا شناسایی عوارض و یا محیط را
بدو نیاز به ققعهبندی فراام میآورد .در این دس ته،
تعیین دقی موقعی ّت مک انی عوارض ،اامیّتی ن دارد؛
زیرا ادب آ اا فرآیندی امچو تناهریابی نیست که
نیازمند دقت باخیی باش د؛ بلکه ادب تجزیه و تحلیل
آماری آ اا اس ت .از کاربرداای این دسته میتوا به
طبق ه بن دی محیط ،1آنالیز بافت ،2بازیابی تص ویر 3و
تفسیر ویدئویی 0اشاره نمود[.]10
یکی از اصلیترین قابلیّتاای الگوریتماای آشکارسازی
عوارض موضعی پایدار بود در برابر تغییرای روشنایی
و تبدیای اندس ی است که موجب بهکارگیری آ در
کاربرداای مصتلف میشود .در سال  2515سیرماچا0
و امکارا  ،عوارض موضعی را با استفاده از فیلتر گابور
اس تصرا کردن د و از این عوارض برای ر ی دای ب ه
من اط ش هری ک ان دی د بهرهبردن د و درنهایت یا
تص میم گیری بهین ه ب ا توجه به توزیع ر یاا جهت
ش ناس ایی مناط ش هری از تص اویر اوایی انجام
دادند[ .]1۶ص داقت و امکارا  ،بهمنظور ش ناس ایی
تغییرای من اط ش هری در تص اویر م ااواره ای
بزرگمقیا  ،از عوارض موض عی اس تفاده نمودند که
شامل سه مرحلة استصرا عوارض ،تناهر یابی عوارض
اس تصرا ش ده و تش کیل ماتریس تش ابه است [.]12

س ا  ۶و امکارا در زمینة ش ناسایی ااداب از تصاویر
س نجشازدور از یا پنجرهی جس تجو در کل تص ویر
استفاده نموده و با استصرا و توصیف عوارض موضعی
و تش کیل کتابصانهای از کد ۲اقدام به شناسایی ااداب
مکانی نمودند [ .]۶این رویکرد با توجه به اس تفاده از
پنجرهی جس تجو در کل تص ویر ازینهی محاس باتی
فراوانی را در پی دارد.
ب ا درن ظ ر گرفتن ویژگیا ای بی ا ش ده برای
الگوریتما ای آش کارس ازی عوارض موض عی ،این
الگوریتماا قادرند آ نواحی از تص ویر را ،که نسبت به
امس ایگی خود متفاوی اس تند ،اس تصرا کنند .با
توج ّه ب ه ویژگیا ای اا داب مک انی ،این الگوریتماا
قابلیت ش ناس ایی ااداب مکانی را خوااند داش ت؛ اما
درص د زیادی از نواحی اس تصرا شده دارای محتوای
اطاعاتی مناسبی ازلحاظ بارز بود و تمایز نیستند؛ به
طوریکه در راس تای ش ناس ایی مناط بارز تص ویری
قرار نصوااند گرفت.
انس ا اا دارای توانایی قابل توجّهی به منظور تفس یر
ص حنهاای پیچیده بهص وری آنی استند؛ بهطوریکه
در یا تص ویر ،عوارض ی را که از لحاظ بص ری قابل
توجّه باش ند ،به س رعت و با دقت باخیی ش ناس ایی
میکنند .این عوارض الباً به ص وری پیشزمینه ۲در
تص اویر نمایا اس تند که به عنوا عوارض برجسته1
ش ناخته میش وند؛ بهطوریکه توجه ما بر روی این
مناط مهم جلب میشود.
در امین راس تا مدلاایبرجس تگی تصویر 15ارائه شد
تا این توانایی انس ا را در الب پردازشاای تصویری
ش بیهس ازی کنند .مدلاای محاس باتی برجس تگی
تص ویر با ادب پیشبینی موقعیت ااداب در تص ویر
مورد مقالعه قرارگرفتهاند .این مدلاا بهطورکلی فرض
میکنن د ،موقعی تا ایی که در زمینهاای بص ری از
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پسزمینهاایش ا متمایزند؛ با احتمال بس یار باخیی
عوارض مورد نظر خوااند بود .محصوخی الگوریتماای
برجس تگی شامل یکسری نقشهاای پیوسته استکه با
استفاده از ویژگیاای رنگ ،شدی ،جهت ،فرکانس و،...
مقادیر برجس تگی 1را در یا تصویر محاسبه میکنند.
در واقع تعیین من اط برجس ت ه 2در این رویکرد
ب ه گون ه ای اس ت ک ه نواحی پیش زمین ه از نواحی
پسزمینة خود مجزا ش وند[ ]1۲که در عمل بهعنوا
ی ا مرحلة اولیه از کاربرداای متنوع ماش ین بینایی
ش ام ل ن احیه بندی عارض ه مبنا [ ،]1۲ش ناخت
عوارض[ ،]11فش ردهس ازی تص اویر[ ،]25ویرایش
محتوای تصویر[ ،]21بازیابی تصویر [ ]22و یره به کار
گرفته شوند.
یکی از اولین مدلاای ارائه ش ده در زمینة ش ناس ایی
مقادیر برجس تگی در تصاویر ،توسط ایتی 3و امکارا
در سال  111۲پیشنهاد شد .این مدل از نوع مدلاای
پ ایین به باخ 0که مبتنی بر ویژگیاای س قظ پایین
نظیر رنگ ،ش دی ،جهت و ...اس تند ،ارائه شده است.
ایتی و امک ارا نمونهاایی را ارائه نمودند که نش ا
داندة قابلیت مدل آنها در ش ناسایی مکا اای متمایز
در ص حنه اای مصتلف اس ت[ .]23مو دوم توجه
محققا به مدلاای برجس تگی تص ویر با تحقیقای
آچانتا 0و امکارا [ ]20در سال  2551و تحقیقای لی
یو ۶و امکارا [ ]20در س ال  2511پدیدار ش د .این
روشاا جهت شناسایی مناط بارز در تصاویر معمولی،
الگوریتماای ققعهبندی را روی تص اویر ،پیاده س ازی
کردند و با محاس بة مقادیر برجس تگی در کلّ تص ویر،
ققعاتی را که بهعنوا ققعای بارز به ش مار میروند؛
ش ناس ایی کردند .آنها با اختص اص مقادیر یا برای

پیکسلاای پیشزمینه و مقادیر صفر برای پیکسلاای
پسزمینه در تص ویر ،ش ناسایی برجستگی را به عنوا
یا مسئلة ناحیهبندی در نظر گرفتند .در امین راستا
آچانتا و امکارا به منظور شناسایی برجستگی تصویر،
روش کم کرد رنگ میانگین از تص ویر فیلتر ش ده
پایینگذر ۲را پیشنهاد نمودند [ .]20لی یو و امکارا ،
ب همنظور ترکی ب تم ایز چند مقایس ه و تمایز محلی
مبتنی بر امسایگی ،پسزمینهی تصویر و توزیع مکانی
رن گ ی ا چ ارچوبی ب ه ن ام  CRF۲تعریف کردند و
مقادیر برجس تگی را بهدست آوردند [ .]20جوفرمن 1و
امکارا  ،بهمنظور اد ام نمود پسزمینة کلّی تصویر،
از رویکرد مبتنی بر تک ّه ا ای تص ویری 15ب اا دب
ش ناسایی نواحی تصویر استفاده نمودند [ .]2۶چنگ11
و امکارا  ،یا روش مبتنی بر تمایز ناحیهای را جهت
ان دازهگیری تمایز کلی در فض ای رنگی  L*a*bارائه
کردن د [ .]2۲جی ی انگ 12و امکارا با اس تفاده از
اختاب بین ایس توگرام رنگاا از یا ناحیه و نواحی
امسایگی آ مقادیر برجستگی را جهت تولید نقشهی
برجستگی اندازهگیری نمودند [ .]2۲شن 13و امکارا
ی ا تص ویر را بهص وری ماتریس ی با مرتبة پایین
(پسزمینه) و نویزاای پراکنده (مناط برجسته) را در
یا فضای ویژگی مدل نمودند[ .]21اخیراً مارگولینو10
و امکارا تمایز رنگ و الگو را با نش انهاای سقظ باخ
اد ام کرده و با اس تفاده از یا تکّة تص ویری ،میزا
برجستگی تصویر را محاسبه نمودند [.]35
با این حال اکثر روشاای ش ناس ایی مناط برجستة
م وجود ،بر روی تص اویر معمولی ک ه تص اویر
س نجشازدوری نیس تند؛ اعمال شدهاند .اما طور که
بیا ش د تص اویر س نجشازدور مرئی ش امل ااداب و
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برای اس تصرا عوارض موضعی الگوریتماای مصتلفی
ارائه شده است که میتوا آ اا را بر اسا نوع عارضة
ش ناس ایی ش ده به س ه دس تهی کلی الگوریتماای

 -2استخراج عوارض
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عوارض متنوعی اس تن د ک ه بهعنوا مناط بارز با
نواحی پیرامو خود در تم ایزن د .این ویژگی نش ا
میداد مدلاای محاس باتی بص ری قابلیّت اس تفاده
جهت ش ناس ایی آنها را دارند .اخیراً تحقیقاتی صوری
گرفته[32،31و ]33که در آ اا مدلاای برجس تگی
تص ویر را جهت آنالیز تص اویر س نجشازدور اس تفاده
کردهان د .ب هعنوا مث ال لی 1و امک ارا ویژگیا ای
برجس تگی را ب ا ویژگیاای اص لی ترکیب نموده و
ققعای کوچا تص ویری را با برچس ب وجود و یا عدم
وجود ااداب در آنها طبقه بندی نمودند[ .]32سا  2و
امکارا در س ال  2515و بی 3و امکارا در س ال
 2512بهطور مس تقیم مدلاای برجستگی موجود را،
که برای تصاویر معمولی تولید شدهاند ،به ترتیب جهت
شناسایی کشتیاا و مناط بارز از تصاویر سنجشازدور
ب ه ک ار بردهاند[31و .]33اا  0و امکارا در س ال
 2510الگوریتماای برجس تگی تص ویر را برای کااش
فض ای جستجو در فرآیند شناسایی اادب مکانی بکار
بردن د [ .]1آنه ا برای این منظور از انواع مصتلفی از
الگوریتماای برجس تگی اس تفاده کرده و با ایجاد یا
م دل آموزش ی ،من اطقی از تص ویر را ،که ااداب با
احتمال باخ در آنها وجود دارند ،ش ناس ایی کردند و
فرآیند تش صیا ااداب مکانی را انجام دادند .این آثار
نش ا میدان د ک ه امک ا اس تف اده از م دلاای
برجس تگی تص ویر برای تحلیل تص اویر س نجشازدور
وجود دارد .ب ا توج ه ب ه قابلیتاای ذکر ش ده برای
الگوریتماای آش کار س ازی عوارض موض عی و نیز
مدلاای برجستگی تصویر ،ترکیب این دو مدل کما
ش ایانی در زمینة ش ناسایی مناط بارز تصویر خوااد
نمود ک ه منجرب ه افزایش س رع ت و دق ت فرآین د
ش ناسایی عوارض و ااداب با توجه به خصوصیای بیا
شده برای آنها میشود.
ادب از این تحقی ارائة روش ی کارآمد جهت تعیین
مناط محتمل از وجود ااداب مکانی اس ت .قابل ذکر
Li
Sun

اس ت که اقدامای صوری گرفته در این تحقی موجب
ش ناس ایی آنی ااداب مکانی نصوااد ش د؛ بلکه در
راستای افزایش سرعت و دقت فرآیند شناسایی ااداب
مکانی اس ت .در این تحقی از خص وص یای عوارض
موض عی و الگوریتم آش کارس از نواحی تص ویر MSER
اس تفاده ش ده اس ت .مهمترین قابلیّتاای این نوع از
الگوریتماا در کاربرداایی نظیر ش ناس ایی عوارض یا
محیط ،عدم اس تفاده از ققعهبندی در تص اویر اس ت.
ام ا طور ک ه اش اره ش د در برخی از تحقیقای از
خص وص یای الگوریتم ققعهبندی در شناسایی مناط
بارز تص ویری اس تفاده ش ده اس ت؛ بهطوریکه این
الگوریتماا البا با محاس بة فاصلة تاتا پیکسلاای
تص ویر در فض ای ویژگی ،تص ویر را به ققعای مصتلف
تفکیا مینماید که ازینهی محاس باتی فراوانی را در
پی دارد .از طرفی این الگوریتماا ایچگونه تقسیمبندی
از لحاظ بارز بود انجام نمیداند .بر امین اس ا در
این تحقی اس تف اده از الگوریتم  MSERب ا رویکرد
اس تف اده از الگوریتم ققعهبندی مورد مقایس ه قرار
میگیرد .در ادام ه ی ا معی ار ب ا اس تفاده از مقادیر
برجستگی بهدست آمده از الگوریتماای موجود تعیین
میش ود و من اط ب ا احتم ال ب اخی وجود اا داب
ش ناسایی میشوند .در بصش بعدی الگوریتم آشکارساز
نواحی تص ویری مورد اس تفاده در این تحقی تش ریظ
میش ود .س رس در بصش س وم الگوریتماای به کار
گرفتهش ده جهت تولید نقش هاای برجس تگی بیا
خوااند شد .در بصش چهارم جزئیای روش پیشنهادی
ش رح داده میش ود .در بصش پنجم نتایج پیادهس ازی
بی ا و مورد بح ث قرار میگیرد و درنهایت در بصش
ششم نتیجهگیری و پیشنهادای ارائه خوااد شد.
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کار بهاین ص وری اس ت که با انتصا حد آس تانهاای
مصتلف ،تص اویر باینری متفاوی از تص ویر اصلی ایجاد
میش ود .آ نواحی از تص ویر ،ک ه طی فرآین د حد
آس ت انهگذاری کمترین تغییر در آ اا ایجاد ش ود،
بهعنوا نواحی پایدار ش ناس ایی میش وند .در ا لب
الگوریتماای مستقل از افاین ،شکل خروجی به صوری
یا بیض ی اس ت .حال آنکه الگوریتم  MSERنواحی
نامنظمی از تص ویر را اس تصرا میکند .با توجّه به
مومنت 0اای اول و دوم میتوا این شکل نامنظّم را با
ی ا بیض ی ج ایگزین نمود .ش ک ل( )1فرآیند حد
آس تانهگذاری را برای یا تص ویر مااوارهای در فرایند
اس تصرا عوارض  MSERنش ا میداد .دقت این
الگوریتم در تعیین موقعیّت عوارض تص ویری نسبت به
الگوریتماای اس تصرا کنندة حبا اای تص ویر بیشتر
اس ت و امچنین س رعت این الگوریتم در ش ناس ایی
عوارض تصویری بسیار باخست [.]30

ش ناس ایی گوش ه ،ش ناس ایی حبا اای تص ویری و
الگوریتماای اس تصرا نواحی تص ویری تقس یمبندی
نمود[ .]10ب ا توج ه ب ه ادب تحقی که در ارتباا با
ش ناس ایی نواحی در تص ویر اس ت ،الگوریتماای
آشکارسازی نواحی تصویری مورد استفاده قرار خوااند
گرف ت .نواحی اس تصرا ش ده در این الگوریتما ا،
س اختاراای تص ویری اس تند که در ار یا از آ اا
ویژگی پیکسلاا با یکدیگر مشابه بوده و با پیکسلاای
خار از ناحیه متفاوی است و به صوری مرزاای بسته
نمایا میش وند .در تحقیقای ص وری گرفته توس ط
میکوخچزیا 1و امکارا [ ]30الگوریتم ]30[ MSER2
ب ه عنوا ک ارآم دترین الگوریتم مس تق ل از اف این3
معرفیش ده اس ت .اس ا این روش بر مبنای حد
آس تانهگذاری روی تص اویر اس ت؛ بهطوریکه تمام
پیکس لاای درو نواحی ش ناس ایی ش ده توسط این
الگوریتم دارای درجای خاکس تری بیشتر و یا کمتر از
پیکسلاای خار از مرز این نواحی استند .ایده اصلی
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 -3مدل برجستگی تصویر
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مدلاای برجس تگی تص ویر اخیراً توجه بس یاری از
محقّق ا را در زمینهی ماش ین بینایی به خود جلب
کرده است؛ بهطوریکه ادب از آنها شبیهسازی قابلیت

شگفتانگیز تمرکز انسا بر روی اشیا و عوارض در یا
صحنه و استفاده از آنها به منظور پردازشاا در سقوح
باختر است .در نتیجه به موجب اعمال این مدلاا روی
تص اویر پردازشاای سنگین جهت شناسایی مناط و
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شکل  :1روش حدّ آستانهگذاری (روشن به تاریک و تاریک به روشن) جهت استخراج عوارض.MSER

شناسایی مناطق بارز در تصاویر ماهوارهای ......
فریبرز قربانی و همکاران

تش صیا میداند )2 .مدلاای باخ به پایین که با
عوامل ش ناختی س قظ باختری س روکار دارند و معیار
انتصا  ،وابس ته به کاری است که باید انجام شود .این
مدلاا ا لب مبتنی بر یافتن ادب خاص اس تند و از
دانش اولیه شی ادب استفاده میکنند.
در میا الگوریتماای متنوع تعیین برجستگی در تصویر
مدل 3۶[ 1AWSو  ]3۲و  ]3۲[ 2WMAPبرروی
مجموعه دادهاا ی مصتلف نتایج بسیار مناسبی را ارائه
نموده است[.]31

اا داب م دنظر کااش خوااد یافت .ش کل ( )2نتایج
اعم ال الگوریتم ا ای برجس تگی بر روی برخی از
پدیدهاای فیزیکی را نش ا میداد که در آ عوارض
متمایز در حوزهاای جهت ،رنگ و تقار ش ناس ایی
شدهاند.
مدلاای توجه بص ری به طور کلی به دو دسته تقسیم
میش ون د )1 :م دلاای پایین به باخ که مبتنی بر
ویژگیاای س قظ پایین نظیر رنگ ،ش دی ،جهت،
فرک انس و ...اس تن د .این م دلاا آ نواحی را که
ویژگیاای متفاوتی از محیط اطرافشا دارند ،برجسته

سطر دوم :شناسایی ناهمگونی در حوزة رنگ .سطر سوم :شناسایی وجود تقارن و یا عدم وجود تقارن سطر چهارم :شناسایی
تمایزها در حوزة جهت رنگ و مقیاس][33
-1-3مدل AWS

اس ا روش  AWSمبتنی بر تجزیة س لس له مراتبی
تص ویر اس ت .در این مدل مؤلفهاای رنگی از یکدیگر
جدا ش ده و ارکدام از آنها به چندین جهت و مقیا
تجزیه میش وند .تمایزای در این مدل با محاسبهی نرم
بردار در یا س یس تم مصتص ای تبدیل یافته محاس به
میگردد .این تب دی ل ب ا اعمال فرآیند س فید کرد 3
ص وری میپذیرد که برای ناامبسته نمود رشتهای از

Adaptive Whitening Saliency
Weighted Maximum Phase Alignment
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دادهاا ،مورد اس تفاده قرار میگیرد .رش تة س فید شده
دارای میانگین ص فر ،واریانس یا و امبس تگی ص فر
اس ت .ش کل( )3جزئیای مرتبط با این مدل را نش ا
میداد.
رویکرد این مدل از سه بصش کلّی تشکیل شده است:
-1تجزیة مؤلّفهاای رنگی و اعمال فرآیند سفید کرد .
-2تجزی ة مؤلّفهاای س فید ش ده به چندین جهت و
مقیا و اعمال فرآیند سفید کرد بر ار یا از آنها.
-3محاسبة برجستگی تصویر.
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با توجّه به ش کل( ،)3در ابتدا تص اویر به س ه مؤلّفة
( )R,G,Bتجزیه ش دهاند .به دلیل وجود امبستگی بین
مؤلّفهاا ،فرآیند سفید کرد بر ار مؤلّفه بهصوری مجزا
اعم ال گردیده اس ت .در نتیجه مصتص ّای  RGBار
پیکس ل به ص وری برداری با مؤلّفهاای ()Z1,Z2,Z3
نمایش داده میش ود .در این حالت ماتریس کواریانس
بین مؤلّفهاا یکه و واریانس آنها یا خوااد شد .در این
مرحله با محاس بة نرم بردار تولیدی که بهصوری فاصلة
ار نققة رنگی تا رنگ میانگین اس ت؛ تمایزی از رنگ
Local energy
Log Gabor

بهدست خوااد آمد.
در گام س وم ،الگوریتم برای ار مؤلّفة رنگی سفید شده،
نمایش ی از س اختار مکانی را توس ط اندازهگیری انرژی
محلّی 1در چندین جهت و مقیا ارائه میداد .در این
م دل برای محاس بة انرژی محلّی از فیلتر خپاس ین
گوس ن گابور 2استفاده شده است .این فیلتر بهبود یافتة
فیلتر گابور اس ت که نس بت به آ برازش مناس بتری
روی دادهاای حاص ل از تص اویر معمولی دارد[ .]05ار
مؤلّفة رنگی س فید ش ده توس ط فیلتر خپاسین گوسن
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گابور به چندین جهت و مقیا

یا رویکرد فیلتر مبنا با نام سفید کرد طیفی  2حذب
میش ود .این فیلتر تبدیل فوریهای از تص ویر ورودی را
نرماخیز میکند که باعث دس تیابی به الگواای تکراری
کمتری میش ود .در بصش دوم با محاس بة فاز محلّی3
ویژگیاایی از تص ویر بهدس ت میآید و نمایش اولیهای
از تص ویر ،ارائه میشود .در این بصش بهمنظور محاسبة
فاز ،ارس یگنال به فض ای مقیا مونوژنیا 0نگاش ت
میش ود .در ادامه ماکزیمم فاز ار س یگنال در میا
مقیا اای مصتلف محاس به ش ده و نمایش ی از تصویر
ارائ ه میش ود .در بصش نهایی با اد ام نمود تمامی
اندازهگیریاای انجامش ده در ار سه باند رنگی و اعمال
فیلتر گوسین ،نقشهاای برجستگی نهایی تولید میشود.

تجزیه میش ود .در این
o

o

o

o

مدل تص اویر به چهار جهت ) ، (0 , 45 ,90 ,135
افت مقیا برای  Z1و پنج مقیا برای دو مؤلفة دیگر
( Z2و  )Z3تجزیه ش ده اس ت .مقاب رابقة( )1انرژی
محلّی برای جه تا ا و مقی ا اای مصتلف محاس به
میشود.
2

 fos    zc  hos 
2

z

c

e cos 

رابقه()1
در این رابقه ،پارامتر  cنش ا داندة شاخا ار مؤلّفة
رنگی س فید ش ده است Zc .نمایشی از مؤلّفهاای رنگی
س فید ش ده در گام دوم اس تند و پارامتراای  fو h
بهترتیب قس مت حقیقی و مواومی فیلتر خپاس ین
گوس ن گابور اس تند که برای ارجهت  oو مقیا s
بهدس ت میآیند .با محاس بة انرژی محلّی ،نمایش ی
متمایز برای ار مؤلّفة س فید ش ده در چندین جهت و
مقیا ارائه میشود .در ادامه بهمنظور حذب امبستگی
برروی اریا از مؤلّفهاای بهدس ت آمده ،تبدیل س فید
کرد اعمال میش ود .در بصش بعدی میزا برجستگی
ار پیکس ل از مجموع نرم مربع ای برداراا در نمایش
جدید ،محاس به میگردد که برآوردی از پیکس لاای
متمایز اس تند .با اد ام مقادیر برجس تگی در تمامی
جهتاا ،نقش ة برجستگی برای ار مؤلّفة رنگی محاسبه
میش ود .درنهایت با اد ام نقش ة برجس تگی تمامی
مؤلّفهاا ،نقشة برجستگی نهایی بهدست میآید.

 -۴روش پیشنننهنادی جهنت تعیین مناطق بارز
تصویر

مدل  WMAPیا مدل برجستگی پایین به باخ است که
از  3بصش کلّی تش کیل ش ده اس ت .ش کل( )0نمودار
تولید نقش ة برجس تگی تص ویر توسط مدل  WMAPرا
نش ا میداد .ادب اص لی در مرحلة اولیة این مدل
حذب اطّاعای اض افی است .برای این منظور تصویر در
فض ای  RGBتوس ط الگوریتم تحلیل اجزای اص لی 1به
س ه کانال با کمترین وابستگی تجزیه میشود .اطّاعای
اض افی پیکس لاا در میا ار مؤلّفة رنگی با استفاده از
PCA
Spectral Whitening

1

Local phase
Monogenic

2

9

3
4
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در این قسمت جزئیای روش پیشنهادی جهت شناسایی
من اط بارز در تص اویر مااواره ای ارائه می ش ود .در
ش کل( )0نمایش ی از نحوة عملکرد الگوریتم پیشنهادی
بهطورکلّی نش ا داده شده است که در آ پس از ورود
تص اویر الگوریتم نقش هاای برجس تگی تولیدش ده و
بااس تفاده از الگوریتماای آش کارسازی عوارض موضعی
نواحی تصویری استصرا میشود و در نهایت نواحی که
از میزا برجس تگی باختری در تص ویر بهرهمند باشند؛
بهعنوا مناط ادب برگزیده میشوند.
اس ا روش پیش نهادی بر مبنای ش ناس ایی نواحی
تص ویری عوارض موض عی و تولید نقشهاای برجستگی
اس ت .الگوریتماای استصرا عوارض موضعی میتوانند
الگواای تص ویر متمایز را نس بت به امس ایگی نزدیا
خود اس تصرا کنن د؛ امّا ممکن اس ت این تمایز در
مقایس ه با تمام تص ویر بسیار ضعیف بوده و قابل صرب
نظر باش د .بنابراین اس تفاده از این الگوریتم به تنهایی
حالت بهینهای جهت شناسایی مناط بارز تصویر در پی
نصوااد داش ت .اما طور که در بصش قبلی اشاره شد؛
نقش ها ای برجس تگی میتوان د بهمنظور پیشبینی
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موض عی با عنوا مناطقی با احتمال باخی وجود ااداب
مکانی بسیار کارآمد باشند.

موقعیتی از پتانس یل ااداب بارز استفاده شود؛ زیرا این
اا داب در ح ال ت کلّی از پسزمینة خود متمایزند ].[1
درنتیجه این الگوریتماا میتوانند در ش ناس ایی نواحی
اس تصرا شده توسط الگوریتماای آشکارسازی عوارض

1

11
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در این تحقی با توجّه به پیچیدگی تصاویر سنجشازدور
از دو مدل ارائه ش ده توس ط گارس یا 1و امکارا با
ناماای  AWSو  WMAPکه به عنوا یکی از کارآمدترین
Garcia

الگوریتماا در زمینة تولید نقش هاای برجس تگی در
م ج موع ه داده ا ا ی مصتلف معروفن د ،اس تف اده
میش ود[ .]31پس از اعمال این دو مدل بر روی تصاویر
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شکل  :۴نمودار تشکیل نقشة برجستگی توسط روش ]33[WMAP
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محاس بهش ده توسط دو مدل  AWSو  WMAPبرای ار
پیکس ل در ناحیة اس تصرا ش دة  iو مقادیر  mتعداد
پیکسلاای موجود در ار ناحیه استند.
در میا نواحی اس تصرا ش ده تنها آ اایی که مقادیر
برجستگیشا بزرگتر از یا حد آستانه باشد؛ بهعنوا
مناط بارز حفظ و سایر نواحی حذب میشوند .این حدّ
آس تانه مقاب با مقادیر برجس تگی بهدست آمده از کلّ
تص ویر ،برای ار یا از مدلاای برجس تگی بهص وری
مجزا محاس به میش ود .رابقة ( )0نحوة محاس بة حدّ
آستانه را نشا میداد [:]20

خروجی رادیومتریکی ،آنه ا را ام مقی ا کرده و از ار
دوی این مدلاا بهعنوا نقشهاای برجستگی در فرآیند
ش ناس ایی استفاده میگردد .بهمنظور استصرا عوارض
موض عی بهص وری نواحی تصویری ،الگوریتم آشکارساز
 MSERبر روی تصویر اعمال میشود و نواحی نامنظّمی
ب ا عنوا نواحی اولی ة  MSERاس تصرا میش ود.
درص ورتیکه تص ویر  Iرا بهعنوا ورودی به الگوریتم
معرفی کنیم؛  rنواحی منتصب اس تصرا ش ده توس ط
 MSERدر تص ویر اس تند و مقادیر برجستگی بهدست
آم ده توس ط مدلاا برای یا ناحیه از روابط( 2و )3
محاسبه میشود.
i

m

1

 Sar
m

رابقه()2

ij

رابقه()3

 Swr
m

رابقه()0

m

ij

t

S
n
t 1

Sai 

در این رابقه n ،تعداد کل پیکسلاای موجود در تصویر،
 kض ریب ثابتی که مقاب پیش نهاد اا و امکارا []1
برابر  1/۶تنظیم ش ده و  Stمقادیر برجستگی محاسبه
شده از تصویر برای ار پیکسل است.

j 1

1

n

k

ST 

Swi 

j 1

در روابط ( )2و ( Sar ، )3و  Swrمق ادیر برجس تگی
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بهطور خاص ه فرآیند پیش نهاد ش ده در این مقاله به
منظور شناسایی مناط بارز تصویر با استفاده از ترکیب
عوارض موض عی اس تصرا شده و نقشهاای برجستگی
تولید شده بهصوری زیر است:

گام اول :اعمال الگوریتم  MSERجهت آشکارسازی
عوارض موضعی بر روی تصویر؛
گام دوم :اعمال الگوریتم  AWSو  WMAPبهمنظور
تولید نقشهاای برجستگی از تصویر؛
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شکل  :۵مراحل روش پیشنهادی جهت شناسایی مناطق بارز تصویر
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گام سوم :محاسبة مقدار برجستگی برای ار ناحیة
استصرا شده مقاب روابط( )2و ()3؛
گام چهارم :محاس بة  STبهوس یلة قرار داد نتایج
گام دوم در رابقة()0؛
گام پنجم :انتصا مناط بارز درص ورتیکه مقادیر
ST

) (S ai or Swi

مربوا با آ را نشا میداد.
به منظور ارزیابی کمی مناط ش ناسایی شده در تصویر
از دو معیار مقاب با روابط  0و  ۶بهره گرفته شد[.]1
معیار اول :نسبت تعداد ااداب مکانی صحیحی که در
مناط ش ناس اییشده وجود دارند؛ به تعداد کل ااداب
مکانی موجود در تصویر است.
معیار دوم :نس بت اختاب مس احت مناط ش ناس ایی
ش ده و مس احت ااداب ص حیظ ش ناسایی شده ،بهکل
پیکسلاای موجود در تصویر است.

باشند.

 -۵پیادهسازی و ارزیابی نتایج
جهت پیادهس ازی روش پیش نهادی ،از نرمافزار متلب
 2015آی و کداای توسعه داده شده جهت آشکارسازی
عوارض موض عی و تولید نقش هاای برجس تگی توس ط
نویس ندگا 3۶[AWS ،]31[ MSERو ]3۲و WMAP
[ ]3۲استفاده شده است .پارامتراای اولیة استفاده شده
در ارکدام از این الگوریتماا ،پارامتراایی اس تند که
توس ط نویس ندگا پیش نهاد ش دهاند .در فرآیند
پیادهس ازی آش کارس از  MSERاز ار دو رویکرد حد
آس تانه گذاری روش ن-تیره و تیره-روش ن با توجه به
احتم ال در برگیری اا داب مک انی در ار ک دام از این
رویکرداا ،اس تفاده میشود .با توجه به تا باندی بود
روند حد آس تانه گذاری در ش ناس ایی عوارض MSER
تص اویر  RGBبه یا تص ویر س یاه س فید تبدیل ش ده
اس ت .امچنین در مدلاای تولید نقشهاای برجستگی
برای تص اویر پانکروماتیا فرایند تجزیه چند مقیاس ه
تنها روی یا باند انجام پذیرفت .سایر قسمتاای روش
پیش نهادی مقاب با جزئیای بیا ش ده در بصش قبلی
برنامهنویس ی ش ده اس ت .جدول( )1لیست پارامتراای
ورودی و مقادیر مورد اس تفاده برای آنها در این تحقی
نشا میداد.
در این تحقی عملکرد روش پیش نهادی در ش ناس ایی
مناط بارز بر روی  ۶تص ویر مااوارهای از سنجندهاای
مصتلف و  ۶تص ویر گوگل ارث مورد بررسی قرار گرفت.
میزا بینظمی و تنوع عوارض موجود در تص اویر
انتصابی متفاوی اس ت؛ بهطوریکه برخی تص اویر دارای
پس زمین ة یکنواخ ت و برخی دیگر دارای پس زمین ة
ش لو اس تند .جدول ( )2لیست این تصاویر و جزئیای

Tp
رابقه()0

N
Ad  AT

 معیار اول
 معیار دوم

رابقه()۶
A
در رابق ة ( )0مق ادیر  Tpبرابر تع داد اا داب مک انی
ص حیحی اس ت که مراکز آنها در مناط شناسایی شده
واقع اس تن د N ،تعداد کل ااداب مکانی موجود در
تص ویر اس ت که توس ط کاربر از پیش تعریف ش ده و
نش انهگذاری ش دهاند .در رابقهی ( )۶مقادیر  Adبرابر

مساحت آنها توسط کاربر ماسا شدهاند و  Aمساحت
کل تص ویر اس ت .ار چه معیار اول بیشتر و معیار دوم
کمتر باش د گویای کیفیت مناس ب در شناسایی مناط
بارز تصویر خوااد بود.
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مس احت مناط ش ناس ایی ش ده AT ،مساحت ااداب
ص حیظ ش ناس ایی ش ده در تص ویر اس ت به طوریکه
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جدول  :1پارامترهای ورودی الگوریتمهای مورد استفاده در این تحقیق

بخش

نام الگوریتم

مقدار ورودی

استصرا عوارض

MSER

مقاب با []30

AWS

مقاب با []3۶

WMAP

مقاب با []3۲

انتقال میانگین

عرض باند 5/1

برجستگی تصویر
ققعه بندی

جدول  :2مشخصات تصاویر مورداستفاده

اندازهی

بارزترین پدیدههای موجود

پیکسل

در تصویر
مصز سوخت

شماره

نام سنجنده

ابعاد تصویر

باند طیفی

1

QuickBird

15۲×0۲۲

پانکروماتیا

5/ ۶

2

IKONOS

3۲3×3۲۲

پانکروماتیا

1

اواپیما

3

IKONOS

021×30۲

RGB

1

مصز سوخت

0

SPOT

۶30×010

RGB

2

مصز سوخت

0

QuickBird

۲01×003

RGB

5/ ۶

اواپیما

۶

SPOT

۶۲0×۶31

RGB

2

کشتی

۲-12

Google Earth

12۲5×۲25

RGB

1
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Mean_shift

تحقی ب ه امراه اا داب مک انی مورد نظر را ک ه ب ا
مستقیلاای قرمز رنگ مشصا شدهاند ،نشا میداد.
س تو اای « » و « » نقش هاای برجس تگی بهدست
آم ده از اعم ال الگوریتما ای  AWSو  WMAPبر روی
تص اویر اس ت .س تو «د» بیانگر عوارض موض عی
اس تصرا ش ده توسط الگوریتم شناسایی نواحی تصویر
 MSERاس ت .س تو «ه» خروجی الگوریتم پیشنهادی
بهعنوا مناط بارز تصویر با احتمال باخی وجود ااداب
مک انی را نش ا میداد و س تو اای «و» و «ز» به
ترتیب نتایج ققعهبندی و مناط ش ناس ایی ش ده
ب ه عنوا مناط بارز تص ویر توس ط اعمال الگوریتم
ققعهبندی انتقال میانگین اس ت .اما طور که از نتایج
برمیآید؛ الگوریتم انتقال میانگین در ش ناس ایی مناط
ب ارز در تص اویری با پسزمینهاای ش لو که دارای
مشابهت طیفی بین ااداب مکانی مورد نظر و پسزمینة
تص ویر اس تند؛ با مش کل مواجه ش ده و مناط

] [ DOI: 10.29252/jgit.7.2.1

اما طور که در بصش اول بیا ش ده اس ت؛ برخی از
روشاا به منظور ش ناس ایی مناط بارز تصویر رویکرد
ققع ه بندی تص ویر را مورد اس تفاده قرار دادهاند .بر
امین اس ا ابتدا تص اویر به ققعای مصتلفی تفکیا
ش ده و با محاس بة مقادیر برجس تگی در کلّ تص ویر
ققع اتی ک ه ب ه عنوا ققعای بارز به ش مار میروند؛
ش ناس ایی میگردند .در ادامه نتایج روش پیشنهادی با
رویکرد اس تفاده از ققعه بندی انتقال میانگین]01[ 1
جهت ش ناس ایی مناط بارز [ ،]20 ,1مقایسه میشود.
در رویکرد ش ناس ایی مناط بارز تص ویر با اس تفاده از
ققعه بندی ،ققعهاای بهدس ت آمده ،جایگزین نواحی
 MESRشده و سایر بصشاا مقاب روند اعمال شده در
این تحقی اس ت .ش کل ( )۶نتایج حاص ل از روش
پیشنهادی و روش ققعهبندی انتقال میانگین با استفاده
از استة گوسی با پارامتر عرض باند  ./1را نشا میداد.
در ش کل ( )۶ستو «الف» تصاویر استفاده شده در این

مصز سوخت -اواپیما کشتی
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گستردهای از پسزمینه را بهعنوا مناط بارز شناسایی
نموده اس ت؛ بهطوریکه حتی این ش باات طیفی در
تص ویر  ۲باعث شده الگوریتم در شناسایی ااداب ناتوا
باش د و تمام نواحی را پسزمینه در نظر بگیرد .این در
ح الی اس ت ک ه روش پیش نهادی در این تحقی با
اس تفاده از ویژگیاای عوارض موض عی ار عارض ه را
بهطور مس تقل بررس ی نموده و نس بت به عارضة ادب
بود یا نبود آ تص میمگیری مینماید و در ص وری
وجود ش باات طیفی نیز قابلیّت ش ناس ایی مناط بارز
تصویر را خوااد داشت.
الگوریتم  MSERبر روی تص اویر مورد آزمایش ،تعداد
 33۶۲ناحیه با عنوا نواحی تص ویری ش ناس ایی کرده
اس ت که با اعمال الگوریتم پیش نهادی تعداد 220۶
ن احی ه ب هعنوا مناط بارز مورد تائید قرارگرفتهاند و
س ایر نواحی ،در حدود  ٪33نواحی ش ناس ایی ش ده
ب هعنوا من اط یر مرتبط در نظر گرفت ه و از فرآیند
حذب شدهاند.
جهت تعیین دقّت کمّی روش از دو معیار بیا ش ده در
روابط ( )0و ( )۶استفاده شد .در این تحقی تنها اادافی
که مراکز آنها در مناط ش ناس ایی ش ده واقعند؛ لحاظ
میشوند .نتایج حاصل از این ارزیابی در جدول( )3نشا
داده شده است.
نتایج روش پیش نهادی حاکی از شناسایی  0/1درصد از
مساحت کل تصویر به عنوا مناط بارز تصویری است.
طب جدول( ،)3میانگین معیار اول نش ا میداد که
نس بت  1۲/2۲درصد از ااداب مورد نظر بهطور صحیظ
در مناط ش ناس ایی ش ده واقع ش دهاند .این در حالی
اس ت که در رویکرد استفاده از الگوریتم انتقال میانگین
میزا  15/۲0درص د از مس احت کل تص اویر به عنوا
مناط بارز تص ویر ش ناسایی شده و معیار اول برای آ
بهمیزا  11/2۲درصد گزارش شده است.
با توجّه به نتایج اخذ ش ده ،روش پیشنهادی در مقایسه
ب ا الگوریتم انتق ال میانگین دارای دقّت باختری بوده و
میزا ب اختری از اا داب مک انی را در من اط کمتری
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شناسایی نموده است.
معیار دوم ارائه شده در جدول ( ،)3نشا داندة اختاب
بین مس احتاای مناط ش ناس ایی ش ده و مس احت
اا داب مک انی مورد نظر اس ت .کمتر بود این معیار
درص وری وجود ااداب مورد نظر در مناط ش ناس ایی
ش ده نش ا داندة کمتر ش د فض ای تص ویر مورد
آزمایش جهت ش ناس ایی ااداب مکانی خوااد بود .این
معی ار در تص اویر ب ا پسزمینهاای یکنواخت بس یار
کوچ ا بوده و در تص اویر با پسزمینهاای ش لو تر
افزایش مییابد .با توجّه به این معیار شناسایی مناط با
احتم ال ب اخی وجود اا داب مک انی در تص اویر ب ا
پسزمینهاای ش لو در روش پیش نهادی حالتی بسیار
بهینهتر نسبت به روش انتقال میانگین ارائه نموده است.
روش پیش نهادی ازلحاظ مدیزما محاسبای نیز مورد
ارزیابی قرار گرفت .به این ص وری که الگوریتم بر روی
یا س یس تم با پردازندة  COR i7و با سرعت پردازشی
 2/۶گیگاارتز و حافظة  ۶/55گیگابایت اجرا ش ده است.
ش کل ( )۲مدی زما پردازش روش ارائه ش ده و روش
ققعهبندی انتقال میانگین را ،که ار دو با نرمافزار متلب
 2015آی پیاده سازی شدهاند ،نشا میداد.
نتایج بدست آمده از شکل ( )۲نشا میداد مدیزما
متوس ط محاسبای در روش پیشنهادی برابر با 22/12۶
ثانیه اس ت .و به دلیل زما بر بود فرآیند ققعهبندی
این میزا برای روش ققع هبن دی انتقال میانگین برابر
 ۲5/03ثانیه میباش د که نش ا میداد روش پیشنهاد
ش ده از نظر مدی زما پردازش ،حالت بسیار بهینهتری
نس بت به رویکرد اس تفاده از الگوریتماای ققعهبندی
ارائه نموده است.

شناسایی مناطق بارز در تصاویر ماهوارهای ......
فریبرز قربانی و همکاران
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شکل  :۶مناطق شناساییشده بهعنوان مناطق با احتمال باالی وجود اهداف مکانی .الف) تصاویر مورد آزمایش ،ب) و ج) بهترتیب
خروجی مدلهای  AWSو  .WMAPد) نواحی تصویری شناساییشده توسط الگوریتم  .MSERه) نتایج مناطق بارز شناساییشده
توسط روش پیشنهادی .و) نتایج قطعهبندی انتقال میانگین .ز) مناطق بارز شناساییشده توسط اعمال الگوریتم قطعهبندی
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شکل  :۷مدتزمان انجام محاسبات برای روش پیشنهادی و روش قطعهبندی انتقال میانگین.

 -۶نتیجهگیری و پیشنهادات
در این تحقی یا روش کار آمد ارائه ش د که طی آ
مناطقی از تص ویر با احتمال بس یار باخی وجود ااداب
مکانی ش ناس ایی گردید؛ به طوریکه این فرآیند باعث
افزایش دق ّت و س رع ت دای به پردازشاای مصتلف
تص ویری میش ود .اس ا روش پیش نهادی برمبنای
خص وص یّای عوارض موض عی در تص اویر و مدلاای
برجس تگی تص ویر اس ت .روش ارائه ش ده ش امل س ه

16
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مرحلة اص لی آش کارس ازی عوارض موض عی ،تولید
نقش هاای برجس تگی و تعیین مناط بارز با احتمال
باخی وجود ااداب مکانی است.
در قسمت اول با توجّه به دستهبندیاای صوری گرفته
و امچنین ادب این تحقی از الگوریتم آش کارس ازی
نواحی تص ویری اس تفاده ش د .در این بین از الگوریتم
 MSERکه یکی از پایدارترین الگوریتماای مس تقل از
افاین معرفی ش ده اس ت؛ جهت آش کارس ازی نواحی
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تص ویری بهره گرفته ش د .در قس مت دوم با استفاده از
الگوریتماای  AWSو  WMAPنقش هاای برجس تگی
تولید و از مقادیر آنها جهت شناسایی مناط بارز تصویر
اس تفاده ش د .درنهایت با اس تفاده از مقادیر برجستگی
محاسبه شده در کل تصویر ،حدّ آستانها ی تعریف شد و
در مورد ش ن اس ایی ار ن احی ه به عنوا ناحیة بارز
تصمیمگیری صوری پذیرفت.
روش پیش نهادی بر روی ش ش تص ویر مااوارهای از
س نجندهاای مصتلف و شش تصویر اخذشده از نرمافزار
گوگ ل ارث که دارای پسزمینه با بینظمیاای مصتلف
میباش ند ،پیادهس ازی ش د .امچنین بهدلیل اس تفادة
برخی روشا ا از رویکرد ققع ه بن دی تص ویر (برای
ش ناس ایی مناط بارز تص ویر) نتایج بهدس ت آمده از
روش پیش نهادی ،با رویکرد الگوریتم ققعهبندی انتقال
میانگین ،مقایس ه شد .اما طور که نتایج حاصل نشا
میدان د الگوریتم انتقال میانگین درص ورتیکه طیف
ااداب مدنظر با پسزمینة تصویر مشابهت داشته باشند؛
ااداب را بهص وری پسزمینة تصویر در نظر گرفته و در
ش ناس ایی آنها به عنوا مناط بارز ناتوا خوااد بود.
درحالیکه در روش پیش نهادی با استفاده از ویژگیاای
عوارض موض عی ،ار عارضه بهطور مستقل بررسی شده
و نسبت به عارضة ادب بود یا نبود آ تصمیمگیری
انجام میش ود و در ص وری وجود ش باات طیفی نیز
قابلیّت شناسایی مناط بارز را خوااد داشت.
ب همنظور ارزی ابی کمّی روش پیش نه ادی از دو معیار
اس تفاده ش د .نتایج روش پیشنهادی حاکی از شناسایی
 0/1درص د از مس احت کل تصویر به عنوا مناط بارز
تص ویری اس ت .با توجّه به میانگین معیار اول نس بت
 1۲/2۲درص د از ااداب مورد نظر بهطور ص حیظ در
مناط ش ناس ایی شده واقع شدهاند .این در حالی است
که در رویکرد استفاده از الگوریتم انتقال میانگین میزا
 15/۲0درص د از مس احت کل تص اویر بهعنوا مناط
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بارز تص ویر ش ناس ایی ش ده است .معیار اول برای این
روش میزا  11/2۲درص د گزارش شده است .امچنین
معی ار دوم نش ا دان دة اختاب مس اح ت من اط
ش ناسایی شده با مساحت واقعی ااداب در تصاویر است
که کوچاتر بود آ نش انة اختاب کم بین مس احت
ااداب مکانی موردنظر و مساحت مناط شناسایی شده
اس ت .این معیار در تص اویر با پسزمینهاای یکنواخت
بسیار کوچا بوده و در تصاویر با پسزمینهاای شلو تر
افزایش مییابد .با توجّه به این معیار ش ناس ایی مناط
ب ارز در تص اویر ب ا پسزمین ها ای ش لو در روش
پیش نهادی حالتی بسیار بهینهتر نسبت به روش انتقال
میانگین ارائه نموده است.
با در نظر گرفتن خص وص ای الگوریتم اای ققعهبندی،
این الگوریتما ا ایچ گون ه تقس یم بندی از لحاظ بارز
بود انجام نمیداند و البا با محاس بة فاص لة تاتا
پیکسلاای تصویر در فضای ویژگی ،تصویر را به ققعای
مصتلف تفکیا مینماید که ازینة محاسباتی فراوانی را
در پی دارند .در این راس تا اس تفاده از آش کارس ازاای
عوارض موض عی س رعت پردازش این مرحله را تا حد
بسیار زیادی افزایش داد.
روش ارائه شده قادر است عاوه بر استفاده برای تصاویر
چند طیفی بر روی تص اویر تا باندی نیز قابلیّت اجرا
داش ته باش د .امچنین روش پیش نهادی بدو داشتن
اطّاعای قبلی از تص ویر و محیط انجام شده و ایچگونه
فرآیند آموزشی در نتایج آ دخیل نمیباشد.
جهت انجام تحقیقای بعدی پیشنهاد میشود رتبهبندی
عوارض موض عی  MSERبر اسا ویژگیاای آنها نظیر
مس احت و کنتراس ت جهت شناسایی منسجمتر ااداب
مک انی مورد اس تف اده قرار گیرد و امچنین فرآین د
ش ناس ایی مناط بارز توسط انواع مدلاای برجستگی
تص ویر و نیز س ایر الگوریتماای آش کارس ازی عوارض
موضعی انجام و نتایج آنها با یکدیگر مقایسه شوند.
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Abstract

Nowadays, due to quality development of satellite images, automatic target detection on these images has been

attracted many researchers' attention. Remote-sensing images follow various geospatial targets; these targets are
generally man-made and have a distinctive structure from their surrounding areas. Different methods have been
developed for automatic target detection. In most of these methods, target searching was used for features extraction
or matching in order to detect the geospatial targets. Hence, in this paper, in order to improve computational time
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in target detection process, the areas of images with high probability of geospatial target existence, were selected.
This will significantly improve the automation level of the process and computational time in following processes.
For this purpose, a combination of saliency models and the of-local features detector's algorithm were used. The
proposed method consists of three main steps, including local feature extraction by applying MSER algorithm,
saliency maps generation by applying AWS and WMAP models and regions determination with high probability of

geospatial target existence. In this paper, a threshold was defined by calculating the saliency values in the whole
image. Salient regions were detected by applying the threshold for each extracted area. This method was
implemented on six satellite images by different sensors and the mentioned six satellite images derived from Google
Earth software that consist several geospatial targets with various backgrounds. Two criteria were used in order to
quantitatively assess the results. Moreover, this method was compared with the mean shift segmentation algorithm
in the color space images that was applied to detect saliency regions of an image. The results of the proposed method
showed that the average of the detected areas was 5.1% of the total area of the images in which 98.28% of the
targets were located in these regions. In addition, the average amount of computational time was 22.1 seconds. The
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results showed the superiority of the proposed method in terms of accuracy and computational speed.
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