
تصاویر پردازش و آماری داده های تحلیل با ساختمان ان م اطالعات بانک توسعه
دور سنجش از

منصوری باب موسوی، یبا ش

زلزله مهندس و زلزله شناس بین الملل اه پژوهش

ساختمان ها خودکار و دقیق سریع، استخراج اینرو از شهری، عارضه مهم ترین به عنوان ساختمان ها اهمیت به توجه با یده: چ

روش های و دور از سنجش    تصاویر پردازش با ساختمان ها خودکار تشخیص است. تبدیل   شده  تحقیقات مهم موضوع ی به

کاربردها از بسیاری برای همچنین م سازد. ن مم را ساختمان ها ان م توزیع ونگ چ از روشن درک ماشین، یادگیری

ساختمان ها) سانحه از پس و پیش تغییرات بر (نظارت بالیا ریس ارزیابی شهری، تغییرات بررس و برنامه ریزی مانند

و پیچیده محیط های در ساختمان فوت پرینت١ خودکار استخراج هدف مطالعه این در است. ضروری جمعیت برآورد و

وریتم ال ی راستا، این در است. عمیق یادگیری ه شب از استفاده با ذهاب) سرپل شهر موردی (مطالعه ایران شهری متراکم

محور داده عمیق، یادگیری های ه شب که آنجایی از شد. طراح کدگذار‐کدگشا کانوولوشن عصبی ه های شب برمبنای

١۴ از ساختمان ها تصاویر شامل که داده  ای مجموعه از مطالعه این در برانگیز، چالش مسئله این به پرداختن برای هستند

پیشنهادی ه شب آموزش برای شده اخذ متفاوت ان م تفکی قدرت با متفاوت رهای حس از و م باشد دنیا مختلف شهر

ان م تفکی قدرت با که پهبادی تصاویر با ه  شب آموزش، از پس پیشنهادی، ه شب کارایی بررس منظور به است. استفاده

تست است، نشده استفاده تصاویر این از پیشنهادی ه شب آموزش و شده گرفته کرمانشاه ذهاب سرپل شهر از زیاد خیل

به ذهاب، سرپل شهر از سل پی ۵١٢ × ۵١٢ ابعاد به تصویر قطعه ٣٢ برای پیشنهادی، ه شب تست از حاصله نتایج شد.

تصاویر از که صورت در م دهد نشان حاصله نتایج رسید. شهری متراکم و پیچیده محیط های در درصد ٨٢ ٢ کل دقت

یافت. دست ها ساختمان خودکار شناسایی در باالتری دقت های به م توان شود استفاده ه شب آموزش در هم نظر مورد منطقه

کانوولوشن عصبی ه  شب عمیق، یادگیری ساختمان، خودکار استخراج کلیدی: واژه های
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مقدمه ١

م توان را ساختمان استخراج روش های سنجش ازدور، تصاویر از ساختمان استخراج فرآیند در انسان دخالت میزان به توجه با

نیمه خودکار) و ساختمان(دست استخراج سنت روش های کرد. تقسیم خودکار و نیمه خودکار بصری، تفسیر دسته سه به

ایجاد موجب که نم کند استفاده کامل به طور ساختمان  ها استخراج در تصویر ویژگ های سایر و ل ش بافت، ویژگ های از

محسوب جدید چالش ی ماهواره ای/هوایی تصویر ی از ساختمان فوت پرینت خودکار استخراج بااین حال، م شود. خطا

بروز بسیار موضوعات از ی ساختمان خودکار استخراج فرآیند دقت بهبود جهت جدید روش های به کارگیری اما نم شود،

وریتم های ال از استفاده به ران پژوهش توجه ،٢٠١۵ سال از پیشین روش های ضعف نقاط به توجه با است. بااهمیت و

زمینه در تحقیقات از خالصه ای ، ١ جدول در شد. معطوف ساختمان خودکار استخراج مسئله حل در عمیق یادگیری

و مهم ترین از کانوولوشن عصبی ه های شب است. شده ارائه ساختمان خودکار استخراج در عمیق یادگیری به کارگیری

ویژگ ها دست تولید و طراح به نیاز بدون را، ه شب برای یادگیری ان ام که هستند عمیق یادگیری روش های رایج ترین

الیه ی خروج و م شوند داده آموزش الیه به الیه ها ویژگ م شود تغذیه عمیق ه شب ی به داده وقت م نمایند. فراهم

طریق از میتواند را باالتری سطح های ویژگ باشد تر عمیق ه شب که اندازه هر م شود. استفاده بعدی الیه ورودی عنوان یه

متصل۵، تماماً الیه ادغام۴، الیه ، کانوولوشن الیه های شامل ٣ کانوولوشن ه شب ی اصل های مؤلفه بیاموزد. عمیق ه شب

استفاده تصویر بخش بندی به مربوط مسائل حل برای که است عمیق یادگیری معماری ی نت۶ س است. غیرخط  توابع

برای کدگشا٨ عنوان با متناظر الیه های سری ی و کدگذار٧ پردازش الیه  چندین از ١ ل ش در نت س معماری م شود.

شده است. یل تش تصویر بخش های کردن مشخص

نت س معماری :١ ل ش

پیشنهادی کانوولوشن عصبی ه شب ٢

ساختمان فوت پرینت واضح و دقیق استخراج ان ام شهری، متراکم و انبوه بافت به توجه با توسعه حال در کشورهای در

انبوه بافت از ساختمان فوت پرینت  خودکار استخراج هدف مطالعه این در است. دشوار نیمه خودکار و دست صورت به حت
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ساختمان خودکار استخراج زمینه در عمیق یادگیري تحقیقات بر مروري :١ جدول
ران پژوهش استخراج روش داده مجموعه

(٢٠١۶) اران هم و مارتین
ه شب ی و سل سوپرپی قطعه بندی

ساده کانوولوشن عصبی
قدرت با هوایی رنگ تصاویر

باال ان م تفکی

(٢٠١٧) اران هم و بیتنر
روش و کانوولوشن عصبی ه شب

مشروط تصادف میدان

حاصل سطح شده نرمال رقوم دل
World ماهواره تصویر زوج از

View-2

(٢٠٢٠) اران هم و خوشبرش
کدگذار‐کدگشا معماري تلفیق

تطبیق طرفه دو فیلتر و SegNet
(B,G,R) هوایی رنگ تصاویر

(٢٠١٨) اران هم و ژو
عمیق یادگیري معماري طراح
از استفاده Res-U-Netو

هدایت فیلترهاي

کانال چهار با هوایی تصاویر
قدرت با (B,G,R,NIR) طیف

رقوم مدل و باال ان م تفکی
سطح شده نرمال

(٢٠١٩) اران هم و هوانگ
GR- نام با معماري ی طراح
عصبی ه شب بر مبتن RNet

بازگشت و کانوولوشن

رقوم مدل هوایی، رنگ تصاویر
گیاه شاخص و سطح شده نرمال

نرمالشده تفاضل

مطالعه این در استفاده مورد های داده مجموعه اطالعات از ای خالصه :٢ جدول
استفاده مورد داده مجموعه منطقه ر حس (متر) ان م تفکی قدرت

Indiana(ه شب (آموزش شهری/حومه هوایی ٠٫٣
WHU-I(ه شب (آموزش شهری ماهواره ای ٠٫٣ تا ٢٫۵

Sarpol-Zahab(ه شب (تست شهری پهباد ٠٫١۵

برای راستا این در مطالعه ای تاکنون که است عمیق یادگیری از استفاده با سرپل ذهاب‐کرمانشاه شهر در شهری متراکم و

های ه شب طرف از است. نشده گزارش عمیق ه های شب از استفاده با ساختمان ها خودکار استخراج منظور به ایران شهرهای

برای بیاموزد. را است ندیده آموزش مجموعه در قبل از که داده هایی نم تواند ه شب یعن هستند محور داده عمیق، یادگیری

(٢٠٢٠) اران هم و خوشبرش توسط قبل  تر که داده   ای مجموعه از مطالعه، این در برانگیز چالش مسئله این به پرداختن

ر حس چند از RGB تصاویر ۵٠۴ شامل اولیه، داده مجموعه است. استفاده پیشنهادی ه شب آموزش برای شده گردآوری

م دهد. پوشش را دنیا مختلف شهر ١۴ که است متر ٢٫۵ تا ٠٫٣ ان م وضوح و سل پی ۵١٢× ۵١٢ اندازه با متفاوت

،٢WorldView- جمله از مختلف ای ماهواره ر های حس از RGB تصاویر شامل شده تولید داده ی مجموعه همچنین

به هوایی رهای حس توسط که تصاویری است همچنین و QuickBird و ٣ZiYun- IKONOS، ،٣WorldView- 

WHU-I داده مجموعه به متعلق ١۴ تا ۵ تصاویر نمونه  و ایندیانا داده مجموعه از ۴ تا ١ تصاویر نمونه  دست آمده است.

تصاویر که اولیه داده ۵٠۴ پردازش پیش منظور به (٢٠٢٠) اران هم و خوشبرش است. شده داده نشان ٢ ل ش در است،

تبدیل کنتراست و مقیاس چرخش، مانند داده، افزایش های استراتژی استفاده با را م دهد پوشش دنیا شهر ١۴ از ساختمان

پیشنهادی ه شب کارایی و بهبود در باشد بیشتر م بیند عمیق یادگیری ه شب که تصاویری تعداد چه هر که کردند. داده ٢٨۶٨
مورد آموزش داده مجموعه است. آمده ٢ جدول در مطالعه، این های داده مجموعه اطالعات از خالصه ای است. موثر

تصاویر است. RGB تصویر هر متناظر های ماس و چند   مقیاس RGB تصویر ٢٨۶٨ شامل مطالعه، این در استفاده

م دهد. نشان را ساختمان غیر عناصر سایر که سیاه سل های پی و ساختمان ها فوت پرینت که سفید سل های پی شامل ماس

قطعه ٣٢ از ه، شب تست برای ، آموزش داده مجموعه تعمیم قابلیت ان ام بررس منظور به پیشنهادی، ه شب آموزش از پس

گرفته ذهاب سرپل شهر از باال بسیار ان م تفکی قدرت با پهباد توسط که سل پی ۵١٢× ۵١٢ ابعاد به RGB تصویر
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این با متناظر زمین واقعیت های نقشه است. شده استفاده بود، ندیده پیش از را تصاویر این دیده آموزش ه شب و است شده

دست صورت به نبود شهرموجود این در ساختمان فوتپرینت که آنجایی از ه، شب تست در استفاده مورد تصویر قطعه ٣٢
کانوولوشن عصبی ه شب گردید. تکمیل و تهیه ، Open Street Map سایت فایل های شیب در اصالح ایجاد با بعضا و

(۵Taiwan( (۴Clinton( (٣Tipton( (٢Marion( (١Indiana(

(١٠Milan( (٩Cairo( Los Angeles(٨) (٧Wuhan( (۶Ottawa(

(١۴Newyork( (١٣Cordoba( (١٢Santiago( (١١Venice(

Iran-Sar Pol Zahab(١۵)

ه شب تست و آموزش در استفاده مورد های داده مجموعه :٢ ل ش

تغیرات با است. شده روزرسان به که است نت س معماری مشابه ساختاری دارای مطالعه، این در پیشنهادی کدگذار‐کدگشا

در است. ه شب آموزش برای بیشتر پارامترهای نتیجه در و بیشتر فیلترهای از استفاده خطا، تابع در تغییر مانند معماری در

الیه ٢ شامل بلوک (هر کانولوشن بلوک الیه ۵ شامل کدگذار بلوک ترتیب به که کدگشا، و کدگذار بلوک ی از روش این

کدگذار الیه هر در فیلترها تعداد است. maxpooling الیه دسته ای٩، سازی نرمال الیه ReLU، سازی فعال تابع ( فیلتر

(هر کانولوشن بلوک الیه ۴ شامل کدگشا بلوک کدگذار، بلوک با متناظر است. ٢۵۶ و ١٢٨ ،۶۴ ،٣٢ ،١۶ ترتیب به

به کدگشا الیه هر در فیلترها تعداد است. ای دسته سازی نرمال الیه ReLU، سازی فعال تابع ،( فیلتر الیه ٢ شامل بلوک

آخرین در ٠٫۵ نرخ با Dropout الیه ی پیشنهادی، روش در پارامترها، این بر عالوه است. ١۶ و ٣٢ ،۶۴ ،١٢٨ ترتیب
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تابع و کانولوشن) الیه ٢ (با بعدی دو کانولوشن بلوک شامل الیه آخرین کدگشایی، از پس است. شده استفاده کدگشا الیه

تابع پیشنهادی، روش در بود. ١۵ و ۵ نهایی مدل های ١١در اپوک ها تعداد و دسته١٠ اندازه است. Softmax سازی فعال

برای ADAM وریتم ال از استفاده با ه شب و م شود استفاده بایاس پارامترهای و وزن محاسبه برای وزندار انتروپی کراس

به ه، شب رد عمل بهبود برای Dropout و دسته ای سازی نرمال های تکنی این، بر عالوه م شود. داده آموزش اپوک ١۵
آخرین در تصادف صورت به نورون ها برداشتن از استفاده با و برازش بیش کاهش برای Dropout از م شود. اضافه آن

سریع یادگیری افزایش و الیه هر ورودی مقادیر توزیع حفظ برای ای، دسته سازی نرمال م شود. استفاده کدگذار هر الیه

از خالصه است. آمده دیده آموزش پیشنهادی ه شب روی بر تست تصاویر از آمده دست به نتایج ادامه در شود. م اعمال

است. آمده ٣ جدول در کدگذار‐کدگشا ه شب آموزش برای ورودی پارامترهای

کدگذار‐کدگشا ه شب آموزش برای ورودی پارامترهای :٣ جدول
بهینه سازی وریتم ال اپوک ها تعداد کرنل سایز تصاویر ابعاد یادگیری نرخ خطا تابع اولیه وزن ده وریتم ال

ADAM ١۵ ٣× ٣ ۵١٢× ۵١٢ ٠٫٠١ وزندار آنتروپی کراس glorot-uniform

نتیجه گیری و بحث

تصویر ٣٢ از آن، پذیری تعمیم ان ام و پیشنهادی ه شب کارایی بررس منظور به آموزش، و وریتم ال پیاده سازی از پس

نمونه شد. استفاده بود، ندیده پیش از را تصاویر این خود آموزش فرایند در ه شب که آن، متناظر زمین واقعیت و RGB

از سل پی ۵١٢ × ۵١٢ ابعاد به تصویر قطعه ٣٢ برای ه، شب تست از حاصله نتایج است. آمده ٣ ل ش در نتایج از ای

هم نظر مورد منطقه تصاویر از که صورت در م دهد نشان حاصله نتایج رسید. درصد ٨٢ کل دقت به ذهاب، سرپل شهر

است ذکر به الزم یافت. دست ها ساختمان خودکار شناسایی در باالتری دقت های به م توان شود استفاده ه شب آموزش در

تصاویر در شده اند اخذ ١٣٩۶ سال ذهاب سرپل زلزله از پس ه، شب تست برای استفاده مورد پهباد تصاویر ازآنجایی که

ساختمان فوتپرینت استخراج هدف که انجایی از دارند، حضور موقت ان اس کانکس های ساختمان ها، بر عالوه تست

م دهد نشان حاصله نتایج م باشد. ساختمان ها فوتپرینت شامل فقط تست تصویر ٣٢ با متناظر زمین واقعیت نقشه است،

پیشنهادی ه شب اما است، نشده ترسیم ون پلی هستند، کوچ ابعاد دارای که موقت استکان کانکس های برای اینکه با

واقعبت نقشه در کانکس ها ون پلی ترسیم عدم اینرو از کند. شناسایی را کانکس ها مانند جزییات است، توانسته خوبی به

تست تصاویر زمین واقیعت نقشه در که صورت در و است شده ه شب برای شده محاسبه کل دقت کاهش موجب ، زمین

با همچنین بود. مطالعه این در شده گزارش مقدار از بیشتر ه شب کل دقت ش بی بود، شده ترسیم هم کانکس ها ون پلی

محاسبات فضای مطالعه این عمل های ابتکار دست یافت.از مطلوب تری نتایج به م توان آموزش های اپوک تعداد افزایش

طراح برای گوگل شرکت اَبری رایانش فضای  از مطالعه، این در است. ه شب تست و اموزش ، طراح جهت استفاده مورد

است. شده استفاده عمیق یادگیری وریتم های ال اجرای و
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