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مدل رقومی سطح  )DSMاز جمله مهمترین محصطوتت در ووزه فتوگرامتری و سنج ازدور میباشد و کاربردهای متنوعی در این ووزه دارد.
تکنیکهای موجود به بی از یک تصطویر برای اسطتررا  DSMنیاز دارند و در این مقاله سطیی شطده است امکان استررا  DSMاز تک تصویر
ماهوارهای آنالیز و بررسطی شطود .در این راسطتا ،یک الگوریتم برمینای شطیکههای عصیی کانوولوشنی عمیق طراوی شد .در الگوریتم پیشنهادی
ابتدا پی پردازشهایی نظیر تقسطططیم تصطططاویر ماهواره به تصطططاویر کو کتر ،محلیسطططازی مقادیر ارتیاعی و تقویت دادههای آموزشطططی برای
آمادهسطازی دادهها برای ورود به شیکه انجام میشود .شیکه عصیی کانوولوشنی  )CNNپیشنهادی دارای ساختاری کدگذار-کدگشا میباشد که
در مرولطه کطدگطذاری وی گیهای مرتلف و کارآمد در مقیاسهای متیاوت اسطططتررا شطططده و در مروله کدگشطططایی و با ارا ه روندی کارآمد،
وی گیهای تولیدشطده برای ترمین مقادیر ارتیاعی با یکدیگر تلییق میگردند .سپس با ارا ه یک الگوریتم پیکسلهای زمینی و غیرزمینی از هم
تیکیکشطده و مقادیر ارتیاعی عوارض غیرزمینی استررا میشوند .با اضافه نمودن عوارض غیرزمینی به همراه اطالعات ارتیاعی به مدل رقومی
ارتیاعی ماموریت توپوگرافی رادار شطاتل  )SRTMبا ابیاد پیکسطل زمینی  38متر DSM ،نهایی بدسطت میآید .الگوریتم پیشنهادی با استیاده از
تصطاویر ماهوارهای و DSMهای متناظر آنها ارزیابی شد .با ارزیابی تصاویر ارتیاعی کو ک ترمین زدهشده توسط شیکه  CNNپیشنهادی بهطور
متوسططط مقادیر  8/221 ،8/121و  2/159متر به ترتیب برای خحای میانگین نسططیی ) ،(ERخحای میانگین لگاریتم ) ،(ELریشططه جذر میانگین
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استخراج مقادیر ارتعاعی از تصویر یکی از موضوعات
پرچالش و حا ز اهمیت است که منجر به تولید مدل
سطحی زمین ( )1DSMبه عنوان یکی از محصوالت
بسیار مهم در فتوگرامتری و سنجش از دور میگردد
 DSMرا میتوان یکی از اجزای مهم جهت انجام
پروژههای مختلعی نظیر کالسهبندی [ ،]1قطعهبندی
[ ،]2بازسازی سهبعدی [ ،]4 ,3آنالیز صحنه [،]5
شناسایی تغییرات ]9[ 2و به روزرسانی پایگاههای
سیستم اطالعات مکانی [ ]7در حوزه فتوگرامتری و
سنجش از دور دانست همانطور که مشخص است،
تصاویر رقومی معموال یک محیط سهبعدی را در دوبعد
به نمایش درمیآورند رایجترین روش برای محاسبه
مقادیر بعد سوم از تصاویر ،بهرهگیری از تکنیک استریو
میباشد که از زوج تصویر اخذ شده در زوایای مختلف
از یک صحنه برای انجام مثلثبندی و تعیین موقعیت
سهبعدی پیکسلها استعاده مینماید [ ]0گروهی
دیگر از روشها نظیر ساختار از حرکت 3و شکل از
فوکو  4از تصاویر تک منظر 5یا به عبارت دیگر
تصاویر اخذ شده از یک موقعیت ثابت برای محاسبه
بعد سوم بهره میبرند [ ]1این روشها تک تصویر
نبوده و تنها موقعیت تصویر برداری ثابت شده است
در واقع از تصاویر اخذ شده از یک نقطه ثابت که
حاوی تغییراتی در موقعیت اشیا و یا فوکو دوربین
میباشند ،برای استخراج بعد سوم استعاده میشود
بازیابی اطالعات سهبعدی تنها با استعاده از تکتصویر
فرایندی بسیار پیچیده و از لحاظ ریاضیاتی بدوضع9
است[ 12 ،11 ،18و  ]13درواقع تصویر کردن مقادیر
درجه خاکستری یا رنگی به اطالعات سهبعدی دارای
یک ابهام ذاتی است؛ چرا که هیچ رابطه مستدل و
دقیقی بین دادههای رنگ و شدت هر پیکسل و ارتعاع
آن از تصویر وجود ندارد [ ]14برای مثال تعدادی
عارضه با شکل یکسان و اندازههای مختلف که در
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فواصل متعاوتی نسبت به یک مشاهده کننده قرار
دارند ،میتوانند تصویر یکسانی برای مشاهدهکننده
ایجاد نمایند روش شکل از سایه روشن 7را میتوان به
عنوان یک روش استخراج بعد سوم از تک تصویر در
نظر گرفت که دارای عملکردی قابل قبول است []15
این روش به صورت محدود برای استخراج مقادیر
ارتعاعی از تصاویر ماهوارهای نیز استعاده شده است ،اما
بیشتر برای استخراج مدلهای رقومی کلی برای
مناطق وسیع با دقت کم کارایی داشته است [ 19و
 ]17چرا که تنها استعاده از خصوصیات سایه بدون در
نظر گرفتن ویژگیهای دیگر موجود در تصویر
نمیتواند برای دستیابی به مدلهای سهبعدی دقیق
مناسب باشد
انسان به صورت ذاتی از دوچشم جهت اخذ آنی تصویر
و تعیین فاصله بهره میبرد درعینحال از توانایی
تخمین ساختار محیط حتی از طریق دید تکچشمی
و با استعاده از تک عکس نیز بهرهمند است که ناشی
از آموزش مغز در طول زمان و با بررسی و استنتاج
اطالعات مختلف تصویری میباشد ازاینرو جهت حل
مساله تخمین عمق از تک تصویر در حوزه پردازش
تصویر و بهصورت محاسباتی نیاز است که نحوه
عملکرد سیستم بینایی انسان بهصورت دقیق بررسی
شده و دانش حاصل از این بررسیها با استعاده از
سختافزارها و نرمافزارهای کامپیوتری پیادهسازی
شود[ ]10قشر بصری چشم انسان از المانهای هادی0
در دید استریو و تکچشمی 1برای تخمین عمق نسبی
صحنه استعاده مینماید درواقع زمانی که دید استریو
در دستر نباشد (برای مثال هنگام مشاهده یک
تصویر و یا دچار نقص بینایی شدن) مستقیماً از
المانهای هادی تکچشمی برای استنتاج و تعسیر
عمق از صحنه استعاده میشود [ ]11بهطورکلی ،در
مغز انسان ساختار و هندسه یک صحنه از طریق
تحلیل ویژگیهای آن صحنه نظیر عوارض خطی،
اندازه نسبی اشیا ،سایه و غیره در راستای پاسخ به این
سؤال که کدام عارضه نزدیکتر بوده و یا در جلوی
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دیگر عوارض قرار گرفته است ،استنتاج میگردد
بازسازی ساختار هندسی یک صحنه از تک تصویر نیز
بسیار پرکاربرد بوده و میتواند در زمینههای مختلعی
نظیر شناسایی مرز نواحی پنهان ،قطعهبندی صعحات
ارتعاعی و استعاده بهعنوان قدم اول جهت دستیابی به
نقشه کامل ارتعاعی معید فایده باشد بهطورکلی،
استعاده از ویژگیهای خاص و یا محلی موجود در یک
تصویر جهت تخمین بعد سوم بسیار ناکافی است و در
کنار اطالعات محلی نیاز به داشتن اطالعاتی از ساختار
کلی تصویر است شبکههای عصبی کانوولوشنی
( 1)CNNبهعنوان گروهی از الگوریتمهای یادگیری
عمیق ،2دارای توانایی مهندسی ویژگی 3و استخراج
اطالعات در سطوح و مقیا های مختلف از تصویر
میباشند [ ]28بهطوریکه بهتدریج ابعاد الیههای
ویژگی کوچک شده و تعداد الیههای ویژگی
استخراجشده افزایش مییابد [ ]28ایجاد یک ارتباط
متوازن و دقیق بین خصوصیات محلی استخراجشده از
الیههای کمعمق 4و خصوصیات کلی استخراجشده از
الیههای عمیق 5یک صحنه میتواند به بازسازی هرچه
بهتر مدل سهبعدی آن صحنه کمک شایان توجهی
نماید []21
ماموریت توپوگرافی رادار شاتل )SRTM( 9یک پروژه
تحقیقاتی جهانی در سال  2888برای بدست آوردن
مدل ارتعاعی رقومی )DEM( 7از سطح زمین با دقت
مناسب بین مدارهای  98درجه شمای و  59درجه
جنوبی است قدرت تعکیک مکانی مدلهای ارتعاعی
 ،SRTMیک ثانیه قوسی یا  38متر است که ابتدا تنها
امریکا به این قدرت تعکیک دسترسی داشت ،اما
امروزه امکان دانلود دادههای ارتعاعی با دقت  38متر
برای همه قابل دستر است به طورکلی ،قدرت
تعکیک  38متر میتواند یک ساختار کلی از
ناهمواریهای زمین در اختیار کاربر قرار داده و امکان

 -2پیشنیه تحقیق
تحقیقات صورت گرفته در زمینه استخراج بعد سوم را
میتوان در دو گروه روشهای استخراج عمق از
تکتصویر که مربوط به تصاویر در حوزه بینایی ماشین
هستند و روشهای تخمین ارتعاع از تکتصویر که
مربوط به تصاویر در حوزه فتوگرامتری و سنجش از
دور هستند ،تقسیم نمود
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بررسی تغییرات ارتعاعی ناشی از عوارضی نظیر
ساختمانها و درختان را فراهم نمیسازد
در تحقیق حاضر تالش شده است که با ارا ه یک
شبکه عمیق قدرتمند ،یک  DSMبا جز یات باال تنها
با از تکتصویر ماهوارهای تخمین زده شود در این
راستا ،ابتدا با استخراج ویژگیهای سطح باال ،0ساختار
کلی منطقه بازسازی گشته و سپس با استعاده از
ویژگیهای سطح پایین ، 1مقادیر ارتعاعی عوارض
کوچکتر موجود و جز یات در منطقه مطالعاتی
تخمین زده میشوند الزم به ذکر است که ویژگیهای
سطح پایین به ویژگیهای استخراج شده از الیههای
اولیه و کمعمق و ویژگیهای سطح باال به ویژگیهای
استخراج شده از الیههای عمیق در یک شبکه CNN
گعته میشود در نهایت با ارا ه روندی کارآمد عوارض
غیرزمینی و اطالعات ارتعاعی آنها استخراج شده و با
بهرهگیری از مدل رقومی ارتعاعی  ،SRTMیک DSM
یکپارچه و دقیق برای تصویر ماهوارهای بدست آید
در ادامه ساختار مقاله به این صورت است که در
بخش 2مروری بر مطالعات انجامشده در حوزه
استخراج تخمین مقادیر ارتعاعی و عمق از تک تصویر
ارا ه شده است سپس در بخش  3شرح مختصری از
ساختار شبکههای عمیق  CNNبیان شده و سپس
روش پیشنهادی بهطور کامل در بخش  4شرح داده
شده است در بخش ،5روند پیشنهادی پیادهسازی
گشته و مورد ارزیابی قرار میگیرد و درنهایت در
بخش 9نتیجهگیری و پیشنهادات آتی ارا ه میشوند

 -1-2تخمین مقادیر عمق از تکتصویر
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Convolutional neural network
Deep learning
3 Feature engineering
4 Shallow layers
5 Deep layers
6 Shuttle Radar Topography Mission
7 Digital Elevation Model

روشهای استخراج بعد سوم عمدتاً در حوزه بینایی
ماشین و جهت تخمین عمق از تصاویر اخذشده در
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سلسلهمراتبی ،استخراج عمق در سه سطح محلی،
میانی و کلی بوده است

محیطهای شهری بوده است این روشها را میتوان
در دو گروه روشهای مبتنی بر مدلهای گرافیکی و
روشهای مبتنی بر یادگیری عمیق تقسیم نمود

 -2-1-2روشهای مبتنی بر یادگیری عمیق

 -1-1-2روشهای مبتنی بر مدلهای گرافیکی
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در این روشها تولید ویژگیهای مناسب نقش مهمی
در نتایج حاصله دارد در این روشها با ایجاد یک
مجموعه داده آموزشی براسا ویژگیهای مختلف
تصویر و بهرهگیری از الگوریتمهای میدان تصادفی
شرط ی 1و مارکع ی 2مقادیر عمق از تصاویر رنگی
استخراج میشوند محققان روشهای مختلعی را برای
استخراج ویژگی از تکتصویر و استعاده از آن در
تخمین مقادیر عمق مطرح نمودهاند به طوریکه،
ساکسنا و همکاران ( ،)2889از یک روش نظارتشده
برای تخمین عمق استعاده نمودند بهطوریکه ،ابتدا
تصویر به قطعات کوچک تقسیم شده و برای هر قطعه
یک عمق محاسبه گردید برای استخراج ویژگی در هر
مقیا از قطعات مجاور قطعه موردنظر نیز استعاده
شد که این کار سبب در نظرگرفتن همسایگی نزدیک
و همسایگی دور گردید درنهایت برای هر قطعه یک
بردار ویژگی تشکیل شد که حاوی اطالعات کارآمدی
برای تخمین عمق بود از دو مدل احتمال گوسین و
الپالسین میدان تصادفی مارکعی برای مدلسازی با
بهرهگیری از بردارهای ویژگی تشکیلشده ،استعاده
شد که مدل الپالسین جواب بهتری داشت []22 ,13
لیو و همکاران ( ،)2814مساله استخراج عمق از تک
تصویر را بهصورت یک مساله بهینهسازی گسسته-
پیوسته درنظر گرفتند و برای حل آن از الگوریتم
میدان تصادفی شرطی استعاده نمودند بهطوریکه
متغیرهای پیوسته عمق را در سوپرپیکسلها محاسبه
کرده و متغیرهای گسسته رابطه بین سوپرپیکسلهای
همسایه را نشان دادند [ ]23ژو و همکاران ()2815
یک مدل سلسله مراتبی برای استخراج عمق مطرح
نمود در این مدل از الگوریتم میدان تصادفی شرطی
جهت تعیین رابطه بین الیههای مختلف در طی
سلسلهمراتب استعاده شد منظور از تخمین عمق
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در این روشها به جای تولید ویژگی با شیوههای
مختلف و به صورت دستی ،با ارا ه ساختارهای متنوع
سعی شده است که ویژگیهای مناسب و کارآمد در
داخل شبکه تولید شوند اسا روشهای مبتنی بر
یادگیری عمیق طراحی یک شبکه کانوولوشنی و
قراردادن الیههای مختلف شبکه جهت دستیابی به
یباشد در این راستا ،روشهای مختلعی
بهترین دقت م ّ
ارا ه شده است که در ادامه به صورت مختصر به آنها
پرداخته میشود ایجن و همکاران ( ،)2814روشی
شامل دو بخش اصلی پیشنهاد نمودند بهطوریکه
ابتدا با استعاده از یک شبکه اولیه یک پیشبینی کلی
از عمق صحنه بدست آمده و سپس با استعاده از یک
شبکه بهبوددهنده مقادیر عمق بهصورت محلی بهبود
داده شدند [ ]11هر دو شبکه از تصویر اولیه بهعنوان
ورودی استعاده نموده و خروجی تخمین اولیه بهعنوان
ورودی تخمین دقیق نیز استعاده گشت هدف طراحی
شبکه بهبوددهنده ،تنظیم پارامترهای تخمین اولیه با
جز یات محلی بوده است که این کار با طراحی
شبکهای با الیههای کانوولوشن و یک الیه ادغام
صورت پذیرفت ژانگ و همکاران ( ،)2810یک شبکه
سلسله مراتبی ارا ه نمودند که در آن سعی شد
ویژگیهای محلی و جز یات موجود در صحنه بهصورت
تدریجی در روند تخمین عمق و طی گذر از الیههای
کدگشایی 3بازیابی شوند در این راستا ،از المانهای
مختلف هندسی در سطوح مختلف شبکه جهت تنظیم
پارامترها طی روند آموزش استعاده شده است از نرم
 L2بهعنوان المان هندسی در سطح پیکسل ،از نرم L1
گرادیان ،نرم  L2گرادیان و گرادیان عملگر سوبل به
عنوان المان هندسی در سطح ناحیه و از کوواریانس
دوطرفه به عنوان تنظیمکننده ثبات کلی در شبکه
استعاده شده است [ ]21هی و وانگ ( )2810سعی
نمودند که ابهام بین فاصله کانونی و تخمین عمق از
تکتصویر را حل نمایند در این راستا ،الگوریتمی
جهت تولید تصاویری با فاصله کانونیهای متعاوت با

استخراج مدل رقومی سطح با استفاده از تکتصویر ...
حامد امینی امیرکالئی  ،حسین عارفی

استعاده از تصاویر با فاصله کانونی ثابت پیشنهاد
نمودند سپس یک شبکه کدگذار-کدگشا با توانایی
آموزش جهت تخمین عمق با رزولوشن مناسب از تک
تصویر از طریق تلعیق اطالعات سطوح میانی را ارا ه
نمودند درنهایت با بهرهگیری از اطالعات فاصله کانونی
مربوط به تصاویر تولیدشده با فواصل کانونی متغیر
جهت بهبود تصاویر عمق تخمین زدهشده ،استعاده
شد لی و همکاران ( ،)2810یک چهارچوب عمیق بر
اسا تورم کانوولوشن و استعاده از ساختار شبکه
 ResNetارا ه نمود که توانایی توزیع احتمال در میان
برچسبهای عمق را دارد در شبکه مذکور برای
کاهش تعداد پارامترها ،الیههای تماماً متصل حذف
گشتند اپراتور تورم کانوولوشن امکان گسترش ناحیه
پذیر ش 1را بدون افزایش تعداد پارامترها فراهم
مینماید بهعالوه با استعاده از این اپراتور نیاز به
اپراتور ادغام 2بدون کاهش ابعاد زمینه پذیرش و از
دست دادن رزولوشن مکانی ،از بین میرود برای
استعاده از اطالعات محلی نقشههای ویژگی الیههای
میانی ،این الیهها مستقیماً به الیه نهایی نقشه ویژگی
الحاق شدند []24
 -2-2تخمین مقادیر ارتفاع از تکتصویر

 -3-2نوآوری تحقیق
در تحقیق پیشرو نیز با ارا ه یک شبکه عمیق
به تخمین مقادیر ارتعاعی پرداخته شده است در
شبکه پیشنهادشده ،برخالف برخی شبکهها که تنها در
الیه آخر از اتصالهای جهشی استعاده نمودهاند [،]29
در تمامی سطوح کدگشایی استعاده بهره گرفته شد
CNN

1

Receptive field
Pooling
3 normalize Digital Surface Model
4 Skip connection
2

Encoding
Conditional generative adversarial

177

5
6

] [ DOI: 10.29252/jgit.7.3.173

در چند سال اخیر تحقیقات محدودی در زمینه
استخراج مقادیر ارتعاعی از تکتصویر در حوزه
فتوگرامتری و سنجشازدور صورت گرفته است که
تمام آنها به دلیل قدرت باالی الگوریتمهای یادگیری
عمیق از این الگوریتمها در این زمینه استعاده
نمودهاند سریواستاوا و همکاران( ،)2817از یک
ساختار  CNNبرای کالسهبندی و همینطور تخمین
مدل رقومی سطحی نرمال شده ( )nDSM3از تصاویر
هوایی استعاده نمود [ ]25مو و همکاران (،)2810
یک شبکه برای تخمین مقادیر ارتعاعی از تصاویر
سنجشازدور ارا ه نمودند در این روش از DSM
حاصل از سنجنده الیدار و تصاویر سنجشازدور جهت
آموزش شبکه استعاده شده است همچنین از یک
اتصال جهشی 4بین یکی از الیههای کمعمق در
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کدگذاری 5به آخرین الیه کدگشایی جهت بهبود
عملکرد شبکه در لبه ساختمانها بهره گرفته شد
[ ]29قمیسی و همکاران ( ،)2810از یک شبکه
عمیق مولد شرطی تقابلی 9که دارای یک معماری
کدگذار-کدگشا به همراه اتصاالت جهشی است برای
شبیهسازی مقادیر ارتعاعی از تصاویر هوایی بهره برد
در ارزیابیها مشخص شد که استعاده از  DSMتولید
شده در این روش میتواند در افزایش دقت
کالسهبندی عوارض بسیار کمککننده باشد []27
امینیامیرکال ی و عارفی ( ،)2811روندی برمبنای
یادگیری عمیق برای استخراج مقادیر ارتعاعی از
تکتصویر هوایی ارا ه دادند که در آن ابتدا طی یک
روند پیشپردازش ،لبههای موجود در تصویر تقویت
شدند سپس یک شبکه  CNNبا ساختاری  Uارا ه
گشت که در آن با بهرهگیری از اتصالهای جهشی
سعی شد که از جز یات موجود در الیههای کمعمق در
روند تخمین ارتعاع دوباره استعاده شود سپس با
آموزش شبکه  CNNمطرح شده ،مقادیر ارتعاعی
تصاویر ورودی محاسیه گشت در نهایت با ارا ه یک
روند پسپردازش ،تصاویر ارتعاعی تخمین زده شده به
یکدیگر متصل شده و یک سطح ارتعاعی پیوسته ایجاد
شد [ ]20امینیامیرکال ی و عارفی ( ،)2811با تغییر
و بهبود روند اتصال تصاویر ارتعاعی تخمین زده شده
(در مقایسه با روش مطرح شده در [ )]20سعی
نمودند که مدلهای ارتعاعی نهایی ایجاد شده ،به
شکل بهتری ناهمواریهای سطح زمین را نمایش
دهند همچنین آنها با بررسی سناریوهای متعاوت در
پیادهسازی و بهرهگیری از تصاویر متنوع زمینی ،هوایی
و ماهوارهای عملکرد شبکه را در شرایط مختلف آنالیز
نمودند []21

نشریه علمی پژوهشی  -مهندسی فناوری اطالعات مکانی
سال هفتم  شماره سوم  پاییز 1398

چیزی جز ضرب نقطهای بین ورودی و پارامترهای هر
نورون و نهایتاً اعمال عملیات کانوولوشن در هر الیه
نیست و تا خروجی شبکه محاسبه شود بهمنظور
تنظیم پارامترهای شبکه ،خروجی شبکه با استعاده از
یک تابع اتالف با داده مرجع مقایسه گشته و
بدینترتیب میزان خطا محاسبه میشود در مرحله
بعد بر اسا میزان خطای محاسبهشده مرحله
پسانتشار آغاز میشود که در آن گرادیانت هر پارامتر
با توجه به قانون زنجیرهای محاسبهشده و تمامی
پارامترها با توجه به تأثیری که بر خطای ایجادشده در
شبکه دارند ،تغییر مییابند پس از چند تکرار جواب
نهایی شبکه بدست آمده و شبکه پایان مییابد .در
ادامه مؤلعههای اصلی  CNNبهصورت خالصه توضیح
داده شدهاند

همچنین بهجای استعاده از الیههای درونیابی در روند
کدگشایی که سبب افزایش تعداد پارامترها و کاهش
سرعت آموزش میگردد [ 20 ،29و  ،]21از اعمال
چند کانوولوشن با ابعاد متعاوت و سپس تجمیع آنها
بهره گرفته شد در شبکههای مطرح شده در [ 02و
 ،]21الگوریتمهایی برای اتصال تصاویر ارتعاعی تخمین
زده شده و ایجاد مدل ارتعاعی پیوسته پیشنهاد شده
است که این روشها عمدتاً در مناطق کوچک با شیب
مالیم عملکرد مناسبی داشته و در صورت وسعت باال و
ناهمواری زیاد منطقه مطالعاتی عملکرد ضعیعی دارند
چراکه محدوده کوچک تصاویر موردپذیرش در
شبکههای  CNNسبب میگردد که شیب سطح زمین
در تصاویر مذکور بهخوبی در شبکه مدلسازی نشود و
شبکه نسبت به شیب کلی منطقه به درستی آموزش
نبیند بهعبارتدیگر در محدودههای کوچک شیب
کلی سطح زمین قابل تشخیص و مدلسازی دقیق
نمیباشد ازاینرو در این مقاله با ارا ه رویکردی
متعاوت و بهرهگیری از مدل رقومی جهانی  SRTMو
همینطور ارا ه روشی برای تعکیک نقاط زمینی و
غیرزمینی در تصاویر تخمین زده شده سعی شد تا
روندی کارآمد برای ایجاد مدلهای رقومی ارتعاعی
پیوسته حتی در صورت وسعت زیاد و ناهمواری شدید
منطقه ارا ه شود

الیه کانوولوشن :الیه کانوولوشن هسته اصلی
تشکیلدهنده  CNNاست و هر الیه آن از تعدادی

الیه ادغام :این الیه معموالً بعد از الیه کانوولوشن

 -3شبکههای عمیق CNN

قرار میگیرد و از آن برای تغییر اندازه نقشههای
ویژگی استعاده میشود استعاده از تابع ماکزیمم در
این الیهها سبب همگرایی سریعتر ،تعمیم بهتر و
انتخاب ویژگیهای نامتغیر بسیار عالی میشود []32

Feed forward
Back propagation

الیه تماماً متص ل : 3این الیهها معموالً آخرین
الیههای یک شبکه را تشکیل میدهند که یک نقشه
ویژگی را به یک بردار ویژگی تبدیل مینماید الیههای
تماماً متصل همانند همتایان خود در شبکههای عصبی
مصنوعی سنتی عمل کرده و تقریباً 18۹پارامترهای
یک شبکه  CNNرا شامل میشوند [ ]33مشکل
بزرگ این نوع الیهها این است که دارای تعداد بسیار
زیادی پارامتر بوده و این امر هزینه پردازشی بسیار
باالیی نیاز دارد []33

1
2

Fully connected
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شبکههای  CNNاز مهمترین و رایجترین روشهای
یادگیری عمیق هستند و دارای الگوریتمهای آموزشی
پایدار میباشند که امکان یادگیری نمایشهای
تصویری را بدون نیاز به طراحی و تولید دستی
ویژگیها فراهم مینمایند عملکرد این شبکهها همانند
تمام الگوریتمهای شناسایی بسیار وابسته به دادههای
آموزشی است؛ اما به دلیل عملکرد موفق آنها در
مقابل دادههای حجیم و بزرگمقیا نسبت به دیگر
الگوریتمها بسیار موردتوجه کارشناسان قرارگرفته
است [ ]38در هر شبکه  CNNدو مرحله پیشرونده1
و پسانتشار 2برای آموزش وجود دارد در مرحله اول
تصویر ورودی به شبکه تغذیه میشود و این عمل
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فیلتر یا کرنل ساخته شده که شامل وزنها و یک
بایا میباشد این عملگر اطالعات و ویژگیهای
مختلعی از داده ورودی که میتواند تصویر ورودی و یا
خروجی الیه قبل باشد ،استخراج مینماید مکانیزم
اشتراک وزن در عملگرهای کانوولوشن تعداد پارامترها
را کاهش و سرعت آموزش را افزایش میدهد []31

استخراج مدل رقومی سطح با استفاده از تکتصویر ...
حامد امینی امیرکالئی  ،حسین عارفی

توابع غیرخطی :توابع غیرخطی بهمنظور مدلسازی
روند فعالسازی نورنهایی خاص و جدا نمودن
دادههایی است که بهصورت خطی قابل جداسازی
نمیباشند توابع سیگمو ید ،تانژانت هیپربولیک و واحد
خطی اصالح شده ( )ReLU1ازجمله توابع رایج در این
زمینه میباشند که تابع  ReLUکارآمدترین تابع در
شبکههای  CNNمیباشد [ ]34نحوه عملکرد این
تابع به این صورت است که با اعمال آن مقادیر منعی
صعر شده و مقادیر مثبت را بدون تغییر نگه داشته
میشوند ساختار ساده آن سبب کاهش هزینه
محاسباتی و افزایش چشمگیر سرعت همگرایی
میشود []35
الیهنرمالسازی دستها ی : 2این الیهها سبب

الیه حذف تصادفی :4الیه حذف تصادفی بهمنظور
جلوگیری از بیشبرازش 5در شبکههای عصبی معرفی
شد و نحوه کار آن به این صورت است که در هر
مرحله از آموزش ،هر نورون یا با احتمال ( p-1از
شبکه) بیرون انداخته شده و یا با احتمال  pنگه داشته
میشود ،بهطوریکه نهایتاً یک شبکه کاهش دادهشده
باقی بماند [ ]37الزم به ذکر است که شبکههای
 CNNمیتوانند تنها دارای ساختار کدگذاری باشند و
یا عالوه بر آن دارای ساختار کدگشایی نیز باشند
1

Rectified Linear Unit
Batch normalization
3 Learning rate
4 Drop out
5 Overfitting
2

Vanishing gradient
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یکسانسازی محدوده دادهها و افزایش سرعت پردازش
میگردد نرمالسازی دستهای سبب میشود مقدار
شیعت کوواریانس کاهش یابد و هر الیه مقداری
مستقلتر عمل نماید شیعت کوواریانس زمانی به
وجود میآید که شبکه با مقادیر  xو  yآموزش میبیند
و پراکندگی  xتغییر مییابد و برای اصالح آن باید از
پراکندگی  yاستعاده نمود نرمالسازی دادههای با
اطمینان حاصل کردن از اینکه هیچ مقداری در تابع
فعالسازی مقداری بسیار بزرگ یا بسیار کوچک ندارد،
سبب میشود که بتوان مقادیر بزرگتری برای نرخ
آموزش 3در نظر گرفت که منجر به افزایش سرعت
همگرایی میگردد []39

] [ DOI: 10.29252/jgit.7.3.173

در مرحله کدگذاری بهتدریج ابعاد ماتریس نقشههای
ویژگی تولیدشده کاهشیافته و تعداد ویژگیهای
تولیدشده (عمق ماتریس) افزایش مییابد افزایش
عمق در شبکههای  CNNبا قرار دادن الیههای
کانوولوشن صورت میپذیرد اما ،بدون در نظر گرفتن
راهکاری مناسب و تنها با قرار دادن الیهها بهصورت
پیاپی ،شبکه با مشکل صعر شدن گرادیان 9در مرحله
پسانتشار و عدم افزایش دقت شبکه مواجه میگردد
در معماری  ،ResNetنگاشت باقیمانده جهت حل
مساله صعر شدن تدریجی گرادیان ارا ه شده است
اگر نگاشت ) H(xدر نظر گرفته شود ،چند الیه پیاپی
یک نگاشت  F(x) = H(x) - xانجام داده و درنهایت با
بهرهگیری یک اتصال جهشی نتایج بدست آمده با
مقدار  xجمع میگردند ( )F(x)+ xبهعبارتدیگر در
نگاشت باقیمانده ،مقادیر خروجی پیش از نگاشت با
نتایج خروجی نگاشت جمع میگردند [ ]30به این
ترتیب امکان افزایش عمق و همراه افزایش دقت فراهم
میشود مرحله کدگذاری به تعدادی الیه تماما متصل
منتهی میشود که تعداد آنها متناسب با اهداف مورد
نظر جهت شناسایی تعیین میشوند در نتیجه میتوان
گعت که شبکههایی که تنها دارای مرحله کدگذاری
هستند ،برای اهدافی نظیر قطعهبندی و کالسهبندی
که منطقه را به تعدادی کال محدود تقسیم
مینمایند ،مناسباند
اهدافی نظیر تخمین مقادیر عمق و ارتعاعی که هر
پیکسل مقداری مجزا داشته و هدف به تعدادی کال
محدود نمیشود ،از ساختار کدگشایی در شبکه
استعاده میشود که در آن از روشهایی برای افزایش
ابعاد نقشههای ویژگی استعاده میشود از روشهای
رایج در این زمینه میتوان به عملگرهای معکو
کانوولوشن و ادغام اشاره کرد[31و ]48در این روشها
بهدلیل استعاده از پیشفرضهای اولیه عملکرد
مناسبی درنهایت حاصل نمیشود بهطوریکه در
عملگر معکو کانوولوشن تنظیم پارامترهای عملگر
شبکه برای دستیابی به جوابی مناسب دشوار است و
سبب جابجایی در موقعیت و همینطور ساختار
هندسی عوارض در تصویر میشود در روش معکو
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ادغام ،پس از دوبرابر شدن ابعاد ماتریس ورودی
پیکسلهای بدست آمده از تصویر بهصورت قراردادی
مقدار گرفته و مابقی صعر میشوند [ ]41درواقع
حدود  75درصد از پیکسلهای بهوجود آمده صعر
هستند که نشان از بیهوده بودن حجم زیادی از
محاسبات میباشد که برای ازبین بردن مقادیر از
عملگر کانوولوشن و اعمال آن به تصویر استعاده
میشود برای جلوگیری از انتخاب قراردادی پیکسل
برای مقداردهی ،از ساختارهای متقارن در شبکههای
عمیق استعاده میشود به این صورت که به ازای هر
عملگر ادغام در مرحله کدگذاری یک عملگر معکو
ادغام در مرحله کدگشایی استعاده میشود مکانهایی
که طی اعمال عملگر ادغام انتخاب شدهاند ،در مرحله
معکو ادغام برای مقداردهی استعاده میشوند []31

 -4روش پیشنهادی
در این بخش روند پیشنهادی برای استخراج  DSMاز
تک تصویر ماهوارهای بهصورت کامل شرح داده شده
است در شکل ( )1مراحل روند پیشنهادی نشان داده
شده است ساختار کلی روش پیشنهادی به این صورت
است که ابتدا پردازشهایی برای آمادهسازی و تقویت
دادههای آموزشی صورت میپذیرد سپس از دادههای
آموزشی برای آموزش شبکه  CNNطراحی شده،
استعاده میگردد در مرحله بعد شبکه کانوولوشنی
آموزش دیده برای تخمین تصاویر ارتعاعی اولیه به کار
گرفته شده و با ارا ه یک الگوریتم ،پیکسلهای زمینی
و غیرزمینی در تصاویر ارتعاعی تخمین زده شده از
یکدیگر تعکیک میشوند در نهایت با اضافه نمودن
مقادیر ارتعاعی پیکسلهای غیرزمینی در تصاویر
ارتعاعی تخمین زده شده به مدل رقومی جهانی
 ،SRTMمدل ارتعاعی نهایی بدست میآید
تصویر رنگی

آمادهسازی دادههای آموزشی

تقویت دادههای آموزشی
(بخش )1-4
شبکه کانوولوشنی با ساختار کدگذار-کدگشا
(بخش )2-4
ایجاد مدل ارتفاعی اولیه
(بخش )2-4
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(بخش )1-4

تفکیک پیکسلهای زمینی و غیرزمینی
SRTMمدل رقومی ارتفاعی

(بخش )3-4

نهاییDSM

شکل  :1روندکلی الگوریتم پیشنهادی
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(بخش )3-4

استخراج مدل رقومی سطح با استفاده از تکتصویر ...
حامد امینی امیرکالئی  ،حسین عارفی

و سپس وارد شبکه شوند از طرفی ،اگر تصویر کل
منطقه مطالعاتی با انجام درونیابی به ابعاد مورد
پذیرش در شبکه تبدیل شوند ،اطالعات زیادی از دست
رفته و تصویر نامعهومی حاصل میشود که امکان
بازیابی مقادیر ارتعاعی را از بین میبرد درنتیجه تصاویر
ماهوارهای باید به تصاویر کوچکتری تقسیم شوند
بهعبارتدیگر ،به ازای هر تصویر متناسب با ابعاد آن،
تعدادی تصویر کوچکتر ایجاد گشته و سپس با
درونیابی ،تصاویری با ابعاد موردپذیرش در شبکه
 CNNتولید و مقادیر ارتعاعی آنها محاسبه میشوند
در شکل( )2نحوه تقسیم تصویر مطابق با ابعاد
موردقبول در شبکه آورده شده است

در راستای شرح کامل روند پیشنهادی ،در بخش ،1-4
روندی برای پیشپردازش و آمادهسازی دادهها برای
ورود به شبکه ارا ه میشود در بخش  ،2-4اجزای
شبکه  CNNپیشنهادی برای استخراج مقادیر ارتعاعی
از تک تصویر بهطور کامل توضیح داده میشود
درنهایت در بخش  ،3-4روند پیشنهادی برای ایجاد
 DSMنهایی تشریح شده است
 -1-4پیشپردازش و آمادهسازی دادهها
ازآنجاکه تصاویر فتوگرامتری و سنجشازدور معموالً
منطقه وسیعی را پوشش داده و ابعادی بزرگی دارند،
نمیتوان این ابعاد از تصویر را بهصورت مستقیم به
شبکههای  CNNوارد کرد ازاینرو این تصاویر باید
مطابق ابعاد ورودی مورد قبول در شبکه درونیابی شده

شبکه CNN

استعاده از دادههای ارتعاعی با محدوده متغیر سبب
عدم همگرایی مناسب شبکه میشود بهطوریکه شبکه
آموزشدیده نمیتواند مقادیر ارتعاعی را برای مناطقی
که دارای محدوده ارتعاعی متعاوتی نسبت به دادههای
استعادهشده در روند آموزش میباشند را بهخوبی
تخمین بزند برای مثال ،دو ساختمان یکسان در دو
منطقه با ارتعاعهای  2888متر و  18متر نسبت به
سطح دریا ،میتوانند سبب تغییرات مقادیر ارتعاعی
یکسانی در محیط باشند ،اما شبکه عملکرد یکسانی در
قبال آنها ندارد درواقع شبکه آموزشدیده با استعاده
از دادههای ارتعاعی منطقه با ارتعاع  2888متر ،دیگر
قابلت تخمین ارتعاع در منطقه با ارتعاع  18متر را
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ندارد درنتیجه میتوان گعت که میزان تعمیمپذیری
شبکه کاهش مییابد جهت حل این مسأله مقادیر
ارتعاعی در هر تصویر بریدهشده با کسر از کمینه ارتعاع
در آن منطقه بهصورت محلی درآمد این کار سبب
میشود که مقادیر ارتعاعی ساختمانهایی دارای
ساختار یکسان بوده و تغییرات ارتعاعی یکسانی در
منطقه ایجاد مینمایند ،بهخوبی توسط شبکه
شناساییشده و مقادیر ارتعاعی آنها تخمین زده شوند
در شبکههای عمیق  CNNمیلیونها پارامتر وجود دارد
که آموزش آن نیاز به مجموعه بزرگی از دادههای
آموزشی دارد تا مساله واگرا نشود اما در اغلب موارد
دادههای آموزشی محدود بوده و برای جلوگیری از واگرا
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شکل  :2روند تقسیم تصاویر رقومی که محدوده زیادی را پوشش میدهند به تصاویر کوچکتر متناسب با ابعاد موردقبول در
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کدگشا 2است که پس از استخراج ویژگی در روند
کدگذاری ،یک روند کدگشایی برای بزرگ کردن ابعاد
نقشههای ویژگی و بهتدریج تبدیل آنها به تصویر
ارتعاعی را شامل میشوند در شکل ( )3ساختار شبکه
پیشنهادی نشان داده شده است

شدن شبکه از روشهای تقویت داده 1استعاده میشود
بهطورکلی تکنیکهای تقویت داده با ایجاد مجموعه
دادهای بزرگتر با تولید دادههای جدید و کاربردی
بهعنوان یک تنظیمکننده عمل نموده و روند همگرایی
را سریعتر مینمایند؛ بهطوریکه سبب جلوگیری از
بیشبرازش دادهها شده و امکان عمومیسازی نتایج را
بیشتر مینماید این روش بهصورت کلی شامل اعمال
تبدیالتی بر روی دادههای یا ویژگیهای و یا هر دو
میباشد رایجترین روش افزایش مجازی داده در فضای
دادهها صورت گرفته و نمونههای جدید با اعمال
تبدیالت مختلعی نظیر انتقال ،چرخش ،مقیا گذاری،
تغییر فضای رنگی ،برش و بر روی دادههای موجود
بدست میآیند در تخمین ارتعاع از تکتصویر از
روشهای زیر جهت تقویت داده بهره گرفته شده است
دوران :تصاویر ورودی و دادههای ارتعاعی مطابق عددی
دلخواه بهصورت تصادفی دوران مییابند
انتقال :دادههای ورودی و هدف بهصورت تصادفی
بریدهشده و به ابعاد ورودی شبکه تغییر ابعاد داده
میشود
رنگ :باندهای تصویر رنگی ورودی و بهصورت تصادفی
در عددی دلخواه ضرب میشوند
تصویر کردن :دادههای ورودی و هدف بهصورت افقی و
عمودی و با احتمال  8/5تصویر میشوند

 -1-2-4مرحله کدگذاری

 -2-4شبکه  CNNپیشنهادی

Data augmentation

1

Encoder-decoder
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از آنجا که هدف رسیدن به تصویر ارتعاعی بوده و هر
یک از پیکسلهای تصویر ارتعاعی باید مقداری مجزا
داشته باشد نمیتوان با شبکههای رایج  CNNکه
درنهایت به الیههای تماماً متصل میرسند به جواب
مطلوب رسید بهعبارتدیگر ،شبکههای رایج در
کاربردهای شناسایی و کالسهبندی که تصویر را به
تعداد محدودی برچسب تقسیم مینمایند ،عملکرد
مناسبتی در زمینه مطرح شده ندارند ازاینرو شبکه
 CNNپیشنهادی دارای یک ساختار عمیق کدگذار-
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در مرحله کدگذاری به دلیل قدرت باالی شبکه عمیق
باقیمانده ( )ResNetاز ساختار این شبکه بهره گرفته
شده است ساختار بهکاررفته در مرحله کدگذاری دارای
دو تعاوت عمده نسبت به شبکه استعاده  ResNetاست
تعاوت اول ،حذف الیه تماماً متصل موجود در
شبکههای  ResNetاست پارامترهای مربوط به الیههای
تماماً متصل تقریباً 18۹پارامترهای یک شبکه  CNNرا
شامل میشوند و در نتیجه حجم بسیار زیادی از
محاسبات در شبکههای عمیق مربوط به استعاده از این
الیهها است ازاینرو عدم استعاده از این الیهها سبب
کاهش چشمگیر حجم محاسبات و افزایش سرعت
پردازش میگردند از آنجا هدف تخمین مقادیر
ارتعاعی برای هر پیکسل در تصویر است ،اعمال مرحله
کدگشایی بر روی ماتریس ویژگی مناسبتر از اعمال
آن بر روی بردار ویژگی حاصل از الیههای تماماً متصل
است
تعاوت دوم مربوط به اضافه نمودن الیه کانوولوشن به
الیههای کمعمق در شبکه  ResNetاست عملکرد بهتر
در تخمین مقادیر ارتعاعی مربوط به عوارض کوچک
ملزوم به داشتن اطالعات محلی و جز یات بیشتر است
الیههای کمعمق در شبکههای  CNNحاوی اطالعات
محلی و ویژگیهای دارای جز یات بیشتر میباشند
ازاینرو استخراج ویژگیهای بیشتر در الیههای کمعمق
شبکههای  CNNمیتواند سبب بهبود عملکرد تخمین
مقادیر ارتعاعی شود

استخراج مدل رقومی سطح با استفاده از تکتصویر ...
حامد امینی امیرکالئی  ،حسین عارفی

شکل  :3شبکه عمیق کدگذار-کدگشای پیشنهادی

Hyperbolique
Sigmoid
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بهطورکلی ،ساختار شبکه در مرحله کدگذاری به این
صورت است که ابتدا درصورتیکه تصویر ورودی
 328×328×3باشد ،با اعمال یک الیه کانوولوشن و
سپس نرمالسازی الیهها لبههای اصلی تشکیلدهنده
شکل با جز یات باال شناسایی شده و یک ماتریس
 198×198×120ایجاد میشود در مرحله دوم ،با اعمال
یک الیه ادغام ،سه بلوک باقیمانده نوع دوم و یک بلوک
باقیمانده نوع اول ماتریس ویژگی با ابعاد 08×08×259
تولید میشود
بلوک باقیمانده نوع اول شامل دو شاخه کانوولوشنی
است که در شاخه اول آن طی اعمال سه مرحله
کانوولوشن بهصورت پیاپی تمامی ویژگیهای موجود در
تصویر استخراج گشته و در شاخه دوم تنها یک مرحله
کانوولوشن به ماتریسها اعمال ،نتایج آنها با یکدیگر
تلعیق شده خروجی حاصل میگردد بهطورکلی سعی
میگردد در بلوک باقیمانده نوع دوم ،شاخه اول مشابه
بلوک قبلی بوده ،ولی در شاخه دوم آن هیچ تابع و
الیهای وجود ندارد اعمال یک بلوک از نوع دوم به
شبکه سبب افزایش عمق شبکه ،استخراج خصوصیات
بیشتر و حعظ ابعاد ماتریس ویژگی میگردد درحالیکه
اعمال بلوک نوع اول همزمان سبب کاهش ابعاد
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ماتریس ویژگی نیز میگردد در شکل ( )4دو بلوک نوع
اول و دوم نمایش داده شدهاند
در مرحله سوم نیز با اعمال سه بلوک از نوع دوم و یک
بلوک از نوع اول ،ویژگیهای مختلعی استخراج میگردد
( )48×48×512در مرحله چهارم نیز به همین ترتیب،
ضمن کاهش ابعاد ماتریس ( )28×28و افزایش عمق
( ،)1824ویژگیهای کلیتر موجود در سطوح باالتر و
قدرت تعکیک کمتر استخراج میشوند درنهایت و پس
از گذر از مرحله پنجم نقشه ویژگی با ابعاد
 18×18×2840حاصل میشود الزم به ذکر است که در
تمامی الیهها تابع  ReLUاعمال شده است؛ چراکه این
تابع سبب افزایش چشمگیر سرعت همگرایی گرادیان
تصادفی نسبت به توابع تانژانت هیپربولی ک 1و
سیگمو ید 2میشود بهعالوه پیادهسازی بسیار سادهای
دارد تنها با یک آستانهگذاری بر روی یک ماتریس
صورت میگیرد

نشریه علمی پژوهشی  -مهندسی فناوری اطالعات مکانی
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(الف)

(ب)
شکل  :4ساختار بلوکهای باقیمانده استفاده شده در مرحله کدگذاری( ،الف) بلوک نوع اول( ،ب) بلوک نوع دوم

 -2-2-4کدگشایی
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در مسأله تخمین ارتعاع ،بازیابی شکل هندسی عوارض
نیز مسالهای مهم و در عین حال دشوار است چراکه
نقشههای ویژگی تولیدشده در طی روند کدگذاری و
گذر از چندین مرحله کوچکسازی دارای ابعاد بسیار
کوچک میباشند بهطوریکه ساختارهای هندسی
موجود در منطقه و محل دقیق قرارگیری آنها در
تصاویر قابلتشخیص نمیباشد در شبکه عمیق
پیشنهادی ابعاد نقشههای ویژگی پس از گذر از مرحله
کدگذاری  1/32ابعاد تصویر ورودی میباشد که این امر
نشان از عدم وجود اطالعات کافی در آنها جهت
بازیابی جز یات دارد در این مقاله از ساختاری کامالً
کانوولوشن مبنا برای افزایش ابعاد نقشههای ویژگی
استعاده شد [ ]14در این ساختار از اتصال نتایج اعمال
چهار کانوولوشن متعاوت ،تصویری با ابعاد بزرگتر
ایجاد میگردد بهطوریکه به ترتیب چهار کانوولوشن
با ابعاد  2×3 ،3×2 ،3×3و  2×2به تصویر اعمال شده و
با تعیین دقیق مقادیر الیهگذاری با صعر ،چهار ماتریس
با ابعادی برابر با ابعاد تصویر ورودی ایجاد میشود
درنهایت با کنار هم قرار دادن این چهار ماتریس،
ماتریسی با ابعاد دوبرابر ماتریس تصویر ورودی ایجاد
میشود [ ]14در این روش به دلیل اعمال عملگرهای
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کانوولوشن با ابعاد کوچک و همینطور عدم ایجاد
ماتریسهای بزرگ در طی روند پردازش که بیشتر
پیکسلهای آنها دارای مقدار صعر میباشند ،حجم
محاسبات در شبکه کاهش یافته و سرعت پردازش
افزایش مییابد نحوه کنار هم قرار دادن نتایج حاصل از
اعمال چهار کانوولوشن مطرحشده در شکل ( )5آورده
شده است
همانطور که در ابتدای این بخش ذکر شد ،بازیابی
هندسه دقیق و ساختار عوارض موجود در منطقه تنها
با استعاده از نقشههای ویژگی حاصل از کدگذاری قابل
دستیابی نمیباشد در شبکههای عمیق ویژگیهای
سطح پایین و محلی از الیههای کمعمق قابل استخراج
هستند [ ]42ازاینرو ،ساختاری جهت استعاده و
بهرهبرداری دوباره از ویژگیهای تولیدشده در مرحله
کدگذاری برای بهبود نتایج بزرگ کردن نقشههای
ویژگی در مرحله کدگشایی ارا ه شده است در این
راستا ،ابتدا به هر یک از ماتریسهای نقشه ویژگی
موردنظر در مرحله کدگذاری و همینطور ماتریس
نقشه ویژگی در کدگشایی که باید اندازه آن افزایش
یابد ،یک عملگر کانوولوشن با اندازه کرنل  1×1اعمال
میشود

استخراج مدل رقومی سطح با استفاده از تکتصویر ...
حامد امینی امیرکالئی  ،حسین عارفی

شکل  :5نحوه دو برابر کردن ابعاد نقشههای ویژگی در طی مرحله کدگشایی

اعمال شده بر روی  pو  Qlمیباشند  dماتریس

درنهایت روند مطرح شده در شکل( )9جهت دوبرابر
کردن ابعاد نقشههای ویژگی به کارگرفته شد ساختار
ارا ه شده برای تلعیق نقشههای ویژگی مراحل
کدگذاری و کدگشایی در رابطه( )1ارا ه شده است
رابطه()1



Pl 1  Pl  p  Ql  q  d ,

که  Qlنقشههای ویژگی فراخوانده شده از مرحله
کدگذاری و  Plنقشه ویژگی بدست آمده از مرحله قبل
کدگشایی است  pو  qبه ترتیب عملگرهای
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وزن روند ارا ه شده برای دوبرابر کردن ابعاد نقشههای
ویژگی میباشد  نشان دهنده عملگر تجمیع و 
نشان دهنده عملگر افزایش ابعاد نقشههای ویژگی
میباشند در شکل ( )9ساختار کلی پیشنهاد شده برای
هر مرحله از کدگشایی که شامل افزایش ابعاد نقشههای
ویژگی با درنظر گرفتن ویژگیهای تولید شده در مرحله
کدگذاری میباشد ،نمایش داده شده است

شکل  :6ساختار پیشنهاد شده برای کدگشایی

در ادامه برای درک بهتر روند کار در مراحل کدگذاری
و کدگشایی ،در شکل ( )7از هر یک از مراحل
کدگذاری و کدگشایی یک ویژگی یا نقشه ویژگی
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نمایش داده شده است همانطور که مشخص است ،هر
چه در مرحله کدگذاری به جلو حرکت میکنیم ،ابعاد
نقشههای ویژگی کوچکتر شده و صحنه از لحاظ

نشریه علمی پژوهشی  -مهندسی فناوری اطالعات مکانی
سال هفتم  شماره سوم  پاییز 1398

با این تعاوت که در مرحله کدگذاری تصاویر دارای
ماهیت تصویر رنگی بوده و به نوعی تأثیر گرفته و
نمایشدهنده خصوصیات تصویر رنگی ورودی میباشند،
درحالیکه در مرحله کدگشایی و بهمرور پس از گذر از
الیههای طراحیشده ،نقشههای ویژگی ساختار ارتعاعی
منطقه مورد را نشان میدهند

بصری نامعهومتر میشود بهطوریکه الیههای آخر در
مرحله کدگذاری تقریباً قابل تعسیر نمیباشند اما در
مرحله کدگشایی معکو این فرایند صورت میپذیرد
بهاینترتیب ابتدا نقشههای ویژگی ابعاد کوچکی داشته
و از لحاظ بصری نامعهوم میباشند ،اما هرچقدر به
انتهای بخش کدگشایی نزدیک میشویم ،صحنه
واضحتر شده و جز یات بیشتری به آن اضافه میشود

 -3-4ایجاد  DSMنهایی
تصاویر ماهوارهای معموالً مناطق وسیعی با
ناهمواریهای زیاد را پوشش میدهند که این سبب
میشوند که اتصال تصاویر ارتعاعی تخمین زدهشده تنها
با استعاده از تصحیح جهشهای ارتعاعی در نواحی
اتصال کارآمد نباشد چراکه مدلسازی ناهمواریها در
این سطح تنها از طریق آموزش با بهرهگیری از
برشهای کوچک امکانپذیر نمیباشد ازاینرو ،در این
بخش روشی جهت استعاده از مدل رقومی ارتعاعی
 SRTMبرای ایجاد  DSMنهایی ،ارا ه شده است
ساختار کلی روش پیشنهادی به این صورت است که
ابتدا عوارض غیرزمینی از تصاویر ارتعاعی تخمین زده
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شده جدا گشته و سپس با افزدون مقادیر ارتعاعی
مربوط به عوارض غیرزمینی به مدل رقومی ارتعاعی
 ،SRTMمدل ارتعاعی نهایی استخراج میگردد
الگوریتم پیشنهادی برای استخراج عوراض غیرزمینی از
تصاویر ارتعاعی تخمین زده شده در شکل ( )0آورده
شده است در روش پیشنهادی ،ابتدا بر اسا محدوده
مقادیر تصویر ارتعاعی تخمین زده شده ،یک بردار
جستجو ( )wتشکیل میشود سپس یک حدآستانه ()h
برای شیب در نظر گرفته میشود؛ به این معنا که
پیکسلهایی که دارای شیب بیشتری در یک فاصله
مشخص نسبت به مقدار تعیین شده باشند ،به عنوان
پیکسل غیرزمینی در نظر گرفته میشوند
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شکل  :7روند کلی اجرای شبکه کدگذار-کدگشا به همراه نمونهای نقشههای ایجادشده در هر مرحله

استخراج مدل رقومی سطح با استفاده از تکتصویر ...
حامد امینی امیرکالئی  ،حسین عارفی

تصویر ارتفاعی تخمین زده شده

تولید برداری از مقادیر جستجو ( )wبر اساس
محدوده ارتفاعی

محاسبه یک حدآستانه ارتفاعی ( )hبا ضرب
مقدار شیب در w
تولید یک سطح با اعمال عملگر گشایش مورفولوژی با
المان دایرهای به شعاع  wبه سطح اولیه
محاسبه تفاضل سطح تولید شده و سطح قبلی و استخراج پیکسلهایی با مقادیر
بیشتر از حد آستانه ( )hبه عنوان پیکسل غیرزمینی

قرار دادن سطح تولید شده بهجای سطح اولیه

آیا تمام مقادیر بردار

خیر

است
بلی
شناسایی پیکسلهای غیرزمینی

شکل  :8فلوچارت روش پیشنهادی برای شناسایی عوارض غیرزمینی

1
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با ضرب شیب معین شده در بردار مقادیر جستجو ،یک
حدآستانه ارتعاعی متناسب با هر بردار جستجو تعیین
میشود حال با اعمال عملگر گشایش 1مورفولوژی به
ازای هر مقدار بردار جستجو و با المان ساختاری دایره
شکل به شعاع  wیک سطح ایجاد میشود با محاسبه
تعاضل سطح تولید شده از سطح اولیه و اعمال
حدآستانه تعیین شده  ،hپیکسلهای غیرزمینی
Dilation

شناسایی میشوند حال سطح تولید شده جایگزین
سطح قبلی شده و این روند تا بررسی تمامی مقادیر در
بردار جستجو تشکیل داده شده ادامه مییابد پس از
شناسایی عوارض غیرزمینی و حذف پیکسلهای مرتبط
با آنها و سپس اعمال درونیابی DTM ،مربوط به آن
منطقه بدست میآید سپس با محاسبه تعاضل تصویر
ارتعاعی اولیه و  DTMبدست آمده عوارض غیرزمینی به
همراه مقادیر ارتعاعی استخراج میشوند درنهایت ،پس
از کنار هم قرار دادن تصاویر مربوط به عوارض
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جستجو بررسی شدهاند؟

نشریه علمی پژوهشی  -مهندسی فناوری اطالعات مکانی
سال هفتم  شماره سوم  پاییز 1398

پانکروماتیک با قدرت تعکیک  8/49متر و تصویر
چندطیعی با قدرت تعکیک  1/04متر میباشد مدل
ارتعاعی توسط  Vriconتهیه شده است و دارای اندازه
پیکسل زمینی برابر با  8/5متر میباشد مجموعه داده
پورتو پرنس شامل یک تصویر ماهوارهای و DSM
متناظر آن میباشد تصویر ماهوارهای مربوط به
سنجنده  QuickBirdدارای قدرت تعکیک مکانی 8/91
متر در باند پانکروماتیک و  2/4متر در باند چند طیعی
میباشد  DSMمنطقه پورتو پرنس توسط سنجنده
الیدار تهیه شده است و دارای قدرت تعکک مکانی
یکمتر میباشد از روش  Gram-Schmidtکه یکی از
روشهای  Pan-sharpeningاست ،برای بدست آوردن
تصویر سه باندی با قدرت تعکیک باال استعاده شد در
شکل ( )1نواحی مطالعاتی نشان داده شدهاند

غیرزمینی و اضافه نمودن آن به مدل رقومی ارتعاعی
 ،SRTMمدل ارتعاعی نهایی حاصل میشوند الزم به
ذکر است که از آنجا که ابعاد پیکسل مدل رقومی
ارتعاعی  38 SRTMمتر میباشد ،با استعاده از
درونیابی  Bilinearابعاد پیکسل آن با تصویر ماهوارهای
مورد مطالعه یکسانسازی میشود
 -5پیادهسازی و ارزیابی نتایج
بهمنظور پیادهسازی روند پیشنهادی از تصاویر
ماهوارهای و  DSMمربوط به شهرهای استکهلم (سو د)
و پورتو پرنس (ها یتی) استعاده شده است مجموعه
داده استکهلم شامل یک تصویر ماهوارهای و DSM
متناظر آن میباشد که توسط  Digital Globeفراهم
توسط
ماهوارهای
تصویر
اس ت
شده
سنجنده Worldview 2اخذ شده است که دارای باند

استکهلم
پورتو پرنس

شکل  :9نواحی مطالعاتی( ،الف) تصویر ماهوارهای( ،ب) DSM
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(ب)

استخراج مدل رقومی سطح با استفاده از تکتصویر ...
حامد امینی امیرکالئی  ،حسین عارفی

برای مرحله کدگذاری و همینطور اعمال عملگر
معکو کانوولوشن [ ]31بهجای روند پیشنهادی در
مرحله کدگشایی نشان داده شده و با نتایج روند
پیشنهادی مقایسه شدهاند
برای ارزیابی کمی نتایج معیارهای مختلعی شامل،
خطای میانگین نسبی ( ،]11[)ERخطای میانگین
لگاریتم ( ]11[)ELو ریشه جذر میانگین مربعات
( ]23[)ERMSEارا ه شدهاند که در ادامه روابط آنها
آورده شده است (رابطه ( 3 ،2و ))4
رابطه()2

1 n gi  di
,

N i 1 gi

ER 

رابطه()3

1 n
,  log 10gi  log d10i
N i 1

EL 

رابطه()4

1 n
2
 gi  di  ,

N i 1

ERMSE 

که  diمقدار ارتعاع مربوط به پیکسل  iدادههای
مرجع gi ،ارتعاع متناظر تخمین زده شده و N
مشخصکننده تعداد پیکسلهای تصویر است در
جدول( )1نتایج حاصل از ارزیابی تصاویر ارتعاعی
تخمین زده شده مربوط به موارد ذکر شده در
شکل( )18آورده شدهاند در این جدول مدت زمان
تقریبی آموزش هر یک از روشها ( )Ttو همینطور
مدت زمان تخمین تصویر ارتعاعی ( )Tpتوسط
شبکه پیشنهادی آورده شده است الزم به ذکر
است که  Tpمربوط به مدت زمان تخمین هر
تصویر ارتعاعی متناسب با تصویر ورودی شبکه با
ابعاد  328×328میباشد
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برای پیادهسازی روش پیشنهادی از یک کامپیوتر با
پردازنده  Core i7و کارت گرافیک NVIDIA GeForce
 GTX 1080 Tiاستعاده شد که دارای  11گیگابات
حافظه  GPU1میباشد مطابق بخش  ،1-4ابتدا فرایند
آمادهسازی بر روی تصاویر و دادههای ارتعاعی برای
ورودی به شبکه اعمال میشود بهطوریکه هریک از
تصاویر موردنظر جهت پیادهسازی در ابعاد 328×328
بریده میشوند تا مناسب جهت ورود به شبکه عمیق
باشند همچنین مقادیر ارتعاعی متناظر با هر تصویر
ورودی ،از کمینه ارتعاعی خود کم گشته و تصاویر
ارتعاعی که حاوی تغییرات ارتعاعی محلی میباشند را
حاصل مینماید درنهایت و پس از تنظیم پارامترهای
شبکه عمیق ،شبکه آموزش میبیند درواقع با اینکار
محدوده تغییرات ارتعاعی محدود گشته و روند
همگرایی شبکه تسریع میگردد ازآنجاکه این مجموعه
دادهها شامل یک تصویر ماهوارهای و یک مدل ارتعاعی
که منطقه وسیع شهری را پوشش میدهد ،حدوداً
یکسوم ( )1/3از دادهها بهعنوان داده آموزشی و مابقی
دادهها برای ارزیابی مورد استعاده قرار گرفتند تعداد
دادههای آموزشی پس از اعمال تبدیالت مربوط به روند
تقویت داده به حدود  44هزار عدد برای ناحیه
پورتوپرنس و  30هزار عدد برای استکهلم میرسد
تعداد اپکها ،2ابعاد دستهها ،3روند کاهش وزن ،4نرخ
یادگیری 5و تکانه 9برای تمامی شبکهها درهردو ناحیه
به ترتیب  3×18-4 ،19 ،28و  5×18-3در نظر گرفته
شد در شکل ( )18چند نمونه از تصاویر ارتعاعی
تخمین زده شده در این نواحی نشان داده شدهاند برای
ارزیابی بهتر نتایج حاصل از استعاده از شبکههای عمیق
دیگر نظیر  ]28[ VGG ،AlexNetو ]43[ GoogleNet

1

Graphics Processing Unit
Epoch
3 Batch size
4 Weight decay
5
Learning rate
6 Momentum
2

] [ DOI: 10.29252/jgit.7.3.173

189

نشریه علمی پژوهشی  -مهندسی فناوری اطالعات مکانی
سال هفتم  شماره سوم  پاییز 0398

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

شکل  :01نتایج حاصل از تخمین مقادیر ارتفاعی از تک تصویر توسط شبکه پیشنهادی( ،الف) تصویر ورودی( ،ب) ( ،AlexNetج)
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( ،VGGد) ( ،GoogleNetه) ( ،ResNetو) شبکه پیشنهادی( ،ز) مقادیر ارتفاعی مرجع.
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پورتو پرنس

استکهلم

جدول  :0نتایج ارزیابی حاصل از تخمین مقادیر ارتفاعی
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همانطور که در جدول( )3مشاهده میشود ،شبکه
پیشنهادی باعث کاهش خطا ،بهبود عملکرد و تخمین
مقادیر ارتفاعی با دقت بیشتر شده است .همچنین
مقایسه کیفی نتایج در شکل( )30نشان از بهبود
عملکرد شبکه پیشنهادی در بازسازی بهتر عوارض
بهویژه در لبهها و همچنین بازیابی جزئیات بیشتر در
هر دو ناحیه مطالعاتی دارد.
همانطور که در بخش  1-4بیان شد ،پس از تخمین
مقادیر ارتفاعی از تصاویر کوچک بدست آمده ،با
استفاده از الگوریتم پیشنهادی پیکسلهای زمینی از
غیرزمینی جدا میشوند .در این راستا ،مقدار شیب و
حدآستانه ارتفاعی در الگوریتم پیشنهادی به ترتیب 10
درجه و  3متر در نظر گرفته شده اند .پس از شناسایی
پیکسلهای غیرزمینی و کنارهم قرار دادن نتایج حاصل
شده ،یک تصویر یکپارچه که تنها حاوی اطالعات
ارتفاعی عوارض غیرزمینی استخراج شدهاند ،بدست
میآید .سپس با اضافه نمودن تصویر بدست آمده به
مدل رقومی ارتفاعی  ،SRTMنتیجه نهایی حاصل
میشود .در شکل ( 33و  )39نتایج نهایی استخراج
 DSMبرای نواحی مطالعاتی استکهلم و پورتو پرنس
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نشان داده شدهاند .جهت آنالیز بصری بهتر برخی
قسمتهای مدلهای استخراج شده نهایی با بزرگنمایی
نمایش داده شدهاند.
سپس  DSMنهایی بدست آمده بار دیگر با استفاده از
معیار  ERMSEارزیابی شدند که برای ناحیه استکهلم
مقدار  2/126و برای ناحیه پورتو پرنس مقدار 1/822
بدست آمد .همانطور که انتظار میرفت ،دقت نتایج
کاهش یافت که ناشی از دقت نسبتاً پایین مدل رقومی
ارتفاعی  SRTMاست .چراکه ابعاد پیکسل زمینی در
مدلهای رقومی  10 SRTMمتر میباشد که عدد
بزرگی در مقایسه با خطای الگوریتم پیشنهادی در
قطعات کوچک تصویری (جدول ( ))3میباشد.
بااینحال  DSMنهایی بدست آمده چه از لحاظ ساختار
کلی که شامل پستی بلندیهای کلی سطح زمین و چه
از لحاظ هندسه و ساختار عوارض موجود در مناطق
مطالعاتی دارای کیفیت مناسبی میباشند .درواقع به
نوعی با ترکیب مدلهای رقومی ارتفاعی  SRTMکه
حاوی اطالعات بسیار کلی ارتفاعی بوده و اطالعات
ارتفاعی جزئیتر مربوط عوارضی نظیر ساختمانها و
درختان را شامل نمیشوند.
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(الف)

(ب)

استکهلم( ،الف) مدل رقومی ارتفاعی ( ، SRTMب) مقادیر ارتفاعی عوارض غیرزمینی استخراج شده ( ،ج) مدل ارتفاعی تخمین
زده شده نهایی( ،د) مدل ارتفاعی مرجع.
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شکل  :11نتایج حاصل از اتصال تصاویر ارتفاعی و ایجاد یک مدل ارتفاعی پیوسته با استفاده از مدل ارتفاعی  SRTMدر ناحیه
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پورتو پرنس( ،الف) مدل رقومی ارتفاعی ( ، SRTMب) مقادیر ارتفاعی عوارض غیرزمینی استخراج شده ( ،ج) مدل ارتفاعی
تخمین زده شده نهایی( ،د) مدل ارتفاعی مرجع.
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خاکستری ثبت شده میگردد که این عوامل به صورت
مستقم بر روی دقت نتایج تاثیرگذارند عامل دوم که
اهمیت بیشتری نیز دارد ،تعاوت ساختاری شهرهای
پورتوپرنس و استکهلم است در واقع شهر استکلهم
شهری با خانههای غیرمتراکم و پوشش گیاهی زیاد
است که در آن خانهها عمدتا دارای سقفهای شیروانی
بوده با فاصله از یکدیگر قرار دارند درحالیکه شهر پرتو
پرنس ،شهری با ترکم بسیار باال و ساختمانهای به هم
پیوسته است که عمدتا دارای سقفهای مسطح
میباشد بهطورکلی این دوشهر شباهت ساختاری و
هندسی بسیار کمی با یکدیگر دارند و این عامل نیز
سبب عملکرد ضعیف در تخمین ساختار کلی
ساختمانها میگردد که در شکل ( )13نیز مشهود
است برای بهبود نتایج باید کتابخانه آموزشی با استعاده
از دادههای مربوط به شهرهایی که دارای شباهت
ساختاری با منطقه تست میباشند ،تقوت شده و تا
حدامکان سعی شود که تصاویر مورد استعاده برای
تست مشابه تصاویر مورد استعاده در روند آموزش
باشند

با مقادیر تخمین زده شده ارتعاعی از تک تصویر
ماهوارهای که شامل اطالعات جز یتری نظیر شکل
هندسی و ارتعاع عوارض شهری میباشند ،سعی شد که
یک  DSMدقیق بدست آید در انتها برای ارزیابی میزان
تعمیمپذیری شبکه طراحی شده برای تخمین مقادیر
ارتعاعی یک آزمون پرچالش در نظر گرفته شد در این
آزمون شبکه آموزش داده شده با استعاده از دادهای
پورتوپرنس برای تخمین مقادیر ارتعاعی در شهر
استکهلم مورد استعاده قرار میگیرد در ارزیابیها،
مقادیر و  8/713 ،0/547و  18/195به ترتیب برای
معیارهای  EL ،ERو  ERMSEبدست آمد که کاهش شدید
دقت را نشان میدهد البته این امر قابل پیشبینی بوده
و از دو منظر میتواند مورد بررسی قرار گیرد اولین
دلیل کاهش دقت را میتوان ناشی از تعاوت
سنجندههای اخذ کننده تصویر در ناحیه دانست
درواقع تصویر شهر استکهلم با استعاده از ماهواره
 Worldview 2و تصویر شهر پورتوپرنس با استعاده از
ماهواره  QuickBirdاخذ شده است این عامل سبب
ایجاد تعاوت های بسیاری در هندسه و مقادیر درجه
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شکل  :13نتایج حاصل از تخمین مقادیر ارتفاعی شهر استکهلم با استفاده از شبکه آموزش دیده توسط دادههای مربوط به شهر
پورتوپرنس( ،الف) تصویر ورودی( ،ب) تصویر ارتفاعی تخمین زده شده( ،ج) تصویر ارتفاعی مرجع.
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 -6نتیجهگیری
در این مقاله سعی شد تا امکان استخراج اطالعات
سهبعدی و تخمین  DSMاز تک تصویر ماهوارهای مورد
بررسی و آنالیز قرار گیرد در این راستا ،با استعاده از
معاهیم یادگیری عمیق ،یک شبکه  CNNطراحی شد
که پس از آموزش توسط تصاویر ماهوارهای و DSMهای
متناظر آنها ،توانایی باالیی در زمینه تخمین مقادیر
ارتعاعی از تکتصویر داشت برای استعاده از شبکه
پیشنهادی ،ابتدا پیشپردازشهای برای آمادهسازی
دادههای آموزشی صورت گرفت شبکه پیشنهادی
دارای ساختاری کدگذار-کدگشا میباشد که در مرحله
کدگذاری ،ویژگیهای متعاوت و قدرتمندی در
مقیا های متعاوت از تصویر ورودی استخراج شده و
در روند کدگشایی به تدریج ویژگیهای استخراج شده
با هم تلعیق شده و به مقادیر ارتعاعی تبدیل میشوند
پس از محاسبه مقادیر ارتعاعی برای تصاویر بریده شده،
با ارا ه یک الگوریتم پیکسلهای زمینی و غیرزمین از
هم تعکیک شدند سپس مقادیر ارتعاعی مربوط به
عوارض غیرزمینی شناسایی شده ،استخراج و تصاویر
حاصل شده به یکدیگر متصل میشوند تا یک سطح
پیوسته ایجاد نمایند در نهایت با افزدون سطح حاصل
شده که حاوی مقادیر ارتعاعی مربوط به عوارض
غیرزمینی است به مدل رقومی ارتعاعی  SRTMبا قدرت
تعکیک مکانی  38متر DSM ،نهایی منطقه بدست آمد
الگوریتم پیشنهادی با استعاده از تصویر ماهوارهای
مربوط به دو شهر استکهلم و پورتو پرنس پیادهسازی و
ارزیابی شد  DSMنهایی حاصل شده الگوریتم
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Abstract
The digital surface model (DSM) is an important product in the field of photogrammetry and remote sensing and has variety
of applications in this field. Existed techniques require more than one image for DSM extraction and in this paper it is tried
to investigate and analyze the probability of DSM extraction from a single satellite image. In this regard, an algorithm based
on deep convolutional neural networks (CNN) is designed. In the proposed subject, firstly, some preprocessing such as
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dividing the satellite image into smaller images, localizing the height values and data augmentation are applied in order to
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prepare data to enter the network. The proposed CNN network has an encoder-decoder structure in which, different and
effective features in different scales are extracted in the encoder stage and the generated features are fused to estimate height
values by presenting an effective procedure in the decoding stage. Subsequently, the ground and non-ground pixels are
separated and height values of the non-ground objects are extracted. The final DSM is obtained by adding the non-ground
pixels with height information to the SRTM digital elevation model (DEM) with 30 meter pixel size. The proposed algorithm

is evaluated using the satellite images and their corresponding DSMs. Analyzing the estimated small height images using the
proposed CNN indicated 0.921, 0.221 and 2.956m on average for relative mean error (E R), logarithm mean error (EL) and
root mean squared error (ERMSE), respectively. Moreover, analyzing the final seamless DSMs indicated 4.625 on average for
ERMSE.

Key words: Digital Surface Model, Convolutional Neural Network, single satellite image, SRTM DEM.
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