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Figure 4. Aerial photography for high hit zones (courtesy of IRIB news agencies) 
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  Pansharpened Image - VHR Quickbird  

BAM (before EQ) 

September 30, 2003 

 

 BAM (after EQ) 

January 3, 2004 



IIEES نکات کلیدی تحقیق 

 Pixel-basedتحلیلهای پیکسل مبنا  •
 Object-based تحلیلهای شی مبنا یا شی گرا•
 شاخصهای بافتی –آنالیز بافت •
 Soft Computingمحاسبات نرم •
 Building Footprint Extraction استخراج ساختمانها •
 آشکارسازی تغییرات و خرابی ها•

مقایسه تصاویر قبل و بعد 
فقط تحلیل تک تصویر بعد از زلزله) 

 Multi)سنجنده غیر یکسان .....  سنجنده یکسان  •
Platform  ) 

 Deep Learning –یادگیری عمیق •
 



 تجربه زلزله بم

 سنجنده یکسان(Optical Satellite – VHR - Quickbird) 
رویکرد پیکسل مبنا و شی گرا 

o استخراج  ساختمانها 
 اپراتوری –روش بصری 
روش خودکار ادغام نواحی– e-cognition 

 
o آشکار سازی خرابی 

طبقه بندی نظارت شده 
 2و  1آنالیز بافت و شاخصهای هیستوگرام مرتبه 
 شبکه عصبی + روشهای فازی )محاسبات نرم

 +  ... (الگوریتم ژنتیک + مصنوعی
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تصاویر  ساختمانها  ازاستخراج شیءگرای 
 VHRبا وضوح مکانی 
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 آشکارسازی تخریب ماهوارهای
 لرزهای آنها بر مبنای آنالیز بافتی

 و استفاده از شبکه عصبی
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 نمونه نقشه خرابی
 با آنالیز بافت و منطق فازی 
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 نمونه نقشه خرابی
 ANNبا آنالیز بافت و  

دقتهای کلی در تشخیص ساختمانهای با درجات مختلف آسیب 
 درصد 80تا  70در محدوده 
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 Soft Computingتوسعه محاسبات نرم •
 Building Footprint Extraction توسعه استخراج ساختمانها •
 توسعه آشکارسازی تغییرات و خرابی ها•

مقایسه تصاویر قبل و بعد 
فقط تحلیل تک تصویر بعد از زلزله 

روش تحلیل با داده های سنجنده یکسان  و  سنجنده غیر یکسان •
(Multi Sensor ) 

 Deep Learning –توسعه یادگیری عمیق •
 

 مورد زلزله سرپل ذهاب –دیدگاه تکمیلی 



 
Study Area - Earthquake Damages 

On 12 November 2017 at 9:48 pm local time a strong earthquake with Mw7.3 
occurred on the Iran–Iraq border 

Post-event Google Earth image of study area Ghara-Belagh-Azam and Shahrak_Zeraee 10 

https://en.wikipedia.org/wiki/Iran%E2%80%93Iraq_border
https://en.wikipedia.org/wiki/Iran%E2%80%93Iraq_border
https://en.wikipedia.org/wiki/Iran%E2%80%93Iraq_border




Reference damage map according  

visual interpretation of  post-

earthquake  

satellite image 



 

 
 

 

   
   

Proposed Method 
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Artificial Neural Networks Damage Mapping  





عصبی کانوولوشنی برای استخراج خودکار پلیگون ساختمان ها از تصاویر ماهواره ای و طراحی شبکه 
منظور بررسی قابلیت تعمیم پذیری مجموعه به ، مقیاسهاستفاده از مجموعه داده آموزشی چند با پهباد، 

شبکه در فرایند آموزشی خود تصاویری را که داده آموزشی و دقت کلی شبکه آموزش دیده پیشنهادی، 
 که تست می شود، از پیش ندیده است



 طراحی شبکه عصبی کانوولوشنی

 طراحی فیلتر و وزن دهی اولیه در شبکه عصبی کانوولوشنی

 انتخاب تابع فعال ساز  

 مرحله کُدگذاری وکدگشایی از طریق کاهش ابعاد

 آموزش و اصالح وزن ها در شبکه عصبی کانوولوشنی

 مراحل یادگیری عمیق -طراحی الگوریتم  
 خانم مهندس موسوی –تحقیق در حال انجام با دانشجوی دکتری 



ذهابتصویر پهباد از سرپل   
مورد استفاده در تست شبکه      



کدگشا پیشنهادی-شبکه کدگذار  

conv2Dblock + 

ReLU+ Batch 

normalization 

MaxPooling 

Up 

Sampling 

Dropout 

Conv2d 

Soft max 

Cross-

entropy 



 نتایج حاصل از تست شبکه یادگیری عمیق پیشنهادی
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