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چکیده
در سالهاي اخیر آشکارسازي و استخراج عارضه راه از تصاوير ماهوارهاي با پیشرفت و توسعهي الگوريتمهاي يادگیري عمیق در بخش
تقسیمبندي معنايي بیشازپیش موردتوجه پژوهشگران قرارگرفته است .در اين راستا بیشتر مطالعات انجامشده در زمینه آشکارسازي و
شناسايي عارضه راه با استفاده از تصاوير اپتیک بوده و در اين میان مطالعات معدودي با استفاده از تصاوير راداري در سطح جهان انجام شده
است .لذا هدف اين مقاله بهرهگیري از يک شبکه عصبي پیچشي باقیمانده عمیق پااليششده ) (RDRCNNبهمنظور ارزيابي و مقايسه دقت
آشکارسازي عارضه راه حاصل از تصاوير راداري سنتینل 1-در کالنشهرهاي تهران و شیراز در شرايط برابر ازنظر تعداد نمونههاي آموزشي،
اعتبارسنجي و معماري يکسان ميباشد .در اين تحقیق جهت آشکارسازي عارضه راه با استفاده از شبکههاي عصبي عمیق ( ،)DNNاز ترکیب
رنگي  VV-VHتصاوير راداري سنتینل 1-از  8شهر مختلف (تهران ،مشهد ،اصفهان ،شیراز ،تبريز ،،ارومیه ،بغداد و پکن) بهره گرفته شد.
درنهايت براي آموزش و آشکارسازي عارضه راه از مدل  RDRCNNبا داشتن يک واحد متصل باقيمانده ) (RCUو يک واحد ادراک متسع شده
) (DPUاستفاده شد .يافتههاي پژوهش حاکي از آن است که مدل  RDRCNNدر فرايند شناسايي و آشکارسازي راه در دو شهر تهران و شیراز
تقريباً يکسان عمل کرده و بهطورکلي مدل فوق در شهر شیراز اندکي بهتر عمل نموده است؛ به صورتيکه ازنظر متريکهاي ارزيابي صحت
براي تصاوير شهر تهران معیارهاي کاملبودن  ،%57.66صحت  ،%51.29امتیاز  %54.43 F1و دقت کلي  %92.78و براي تصاوير شهر شیراز
معیارهاي کاملبودن  ،%60.77صحت  ،%54.71امتیاز  %57.40 F1و دقت کلي  %95.63به دست آمد .يافتههاي اين پژوهش دقت پايین
آموزش و آشکارسازي عارضه راه از تصاوير راداري سنتینل 1-براي دو مورد از کالنشهرهاي ايران را نشان ميدهد .بهطورکلي با مقايسه نتايج
حاصل از اين پژوهش و مطالعات قبلي ميتوان به اين مورد پي برد که يکي از مهمترين علل دقت پايین نتايج ،کمعرض بودن راهها در
شهرهاي ايران ميباشد؛ اما به علت فقدان مطالعات الزم در زمینه آشکارسازي عارضه راه با تصاوير راداري سنتینل ،1-نميتوان با قاطعیت در
مورد نتايج آن اظهارنظر کرد و پیشنهاد ميشود مطالعات بیشتري در اين زمینه انجام گیرد.
واژگان کلیدی :يادگیري عمیق ،RDRCNN ،سنتینل ،1-آشکارسازي راه ،تهران ،شیراز
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بهرهگیری از یک شبکه عصبی پیچشی باقیمانده عمیق پاالیششده

مقاله پژوهشي  -بهرهگیري از يک شبکه عصبي پیچشي باقیمانده عمیق پااليششده ...

 -1مقدمه
شناسايي و استخراج خودکار راهها يک موضوع مهم و
چالشبرانگیز در سنجشازدور ،فتوگرامتري ،پردازش رقومي
تصاوير و بینايي کامپیوتر ميباشد [ .]1بااينحال ،توسعه
قابلتوجه فنآوري سنجشازدور در سالهاي اخیر ،زمینه را
براي آشکارسازي و استخراج خودکار راه از مناطق تحت
پوشش گسترده را فراهم نموده است .بهطورکلي
ماکروسکوپي بودن ،پويايي و فراهم آوردن دادههاي زمان
واقعي از مهمترين مزاياي فنآوري سنجشازدور ماهوارهاي
ميباشد .آشکارسازي و استخراج خودکار راه از تصاوير
ماهوارهاي در کاربردهايي همچون حملونقل ،سیستمهاي
هدايت خودکار وسايل نقلیه ،مديريت ترافیک ،واکنشها در
مواقع وقوع بحران مورداستفاده قرار ميگیرند [ .]1-3در
اين میان ،روشهاي تولید و استخراج اطالعات مکاني در
حوزه ژئوماتیک و نقشهبرداري و در رأس آنها فتوگرامتري
و سنجشازدور بیشترين سهم در تولید نقشه و اطالعات
مکاني را بر عهدهدارند .با در نظر گرفتن تصاوير مختلف
(اپتیک و رادار) ،مناطق مختلف (حومه يا روستا) و انواع
مختلف راهها (بزرگراهها ،راههاي روستايي يا خیابانها)
الگوريتمهاي شناسايي و استخراج جاده را به چند نمونه
طبقهبندي (ويژگي) مبتني بر دانش ،مورفولوژي رياضي،
مدل کانتور فعال ،برنامهنويسي پويا و غیره طبقهبندي
کردهاند [ .]4-5در همـین راسـتا ،ظهـور روشهاي
يادگیري عمیق ،در کنار دقت و سرعت پـردازش بـاال ،نتايج
قابل قبولي نیز از خود نشان ميدهند .يادگیري عمیق ،جزء
آن دسته از روشهايي اسـت که با استفاده از مدلهاي
مختلـف ،اقـدام بـه مشـخص کردن موقعیت عوارض موجود
در تصاوير ميکنـد .ايـن روش ،مفاهیم انتزاعـي سـطح بـاال
اشـیاء را از تصـاوير ،دريافت و آنها را به اليههايي با مفاهیم
سطح پايینتـر تبــديل مــيکنــد [ .]6از مزايــاي
يادگیري عمیق ،مـيتـوان بـه آمـوزش کـامالً خودکـار
ويژگيها بهصورت نظارتنشده و دقـت باال در نتايج
خروجي و زمان آموزش پايین اشـاره نمـود [ .]7-8اخیراً ،با
توسعه قدرت محاسبه ( 1)GPUو مفهوم دادههاي بزرگ،
شبکه عصبي پیچشي عمیق (DCNN) 2بهطور گستردهاي
در مطالعات تصوير مورداستفاده قرارگرفته و در اين میان
1 Graphics processing unit
2 deep convolutional neural network
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قطعهبندي معنايي بهمنظور آشکارسازي و استخراج راه
پیشرفت زيادي داشته است [ .]9-10درواقع قطعهبندي
معنايي باهدف برچسبگذاري هر پیکسل با احتمال مالکیت
در طبقات مختلف انجام ميشود که کار چالشبرانگیزي
است [ .]11با پیشرفتهاي چشمگیر در هوش مصنوعي،
خصوصاً شبکههاي عصبي عمیق ،ايدههاي جديدي براي
آشکارسازي راهها فراهمشده است [ .]12در اين میان
تحقیقات زيادي بهمنظور آشکارسازي و استخراج عارضه راه
با استفاده از روشهاي يادگیري عمیق انجامگرفته است که
در ادامه بهمرور مختصري از آنها پرداخته خواهد شد.
 Xuو همکاران )2018( ،مقالهاي با عنوان استخراج راه
از تصاوير ماهوارهاي با قدرت تفکیک باال با استفاده يادگیري
عمیق به انجام رساندند .مدل پیشنهادي باهدف استخراج
اطالعات محلي و جهاني راهها در تصاوير سنجشازدور و
بهبود دقت استخراج شبکه راهها انجام گرفت .بهطورکلي
نتايج تحقیق نشاندهندهي آن بود که مدل پیشنهادي آنها
يعني  GL - U - U – Netراههايي که با مقیاس مختلف در
تصاوير سنجشازدور برچسبزني شده بودند ،خوب عمل
کرده و راهها با موفقیت از طريق شبکه عصبي عمیق
پیچشي شناسايي و استخراج شده است [ .]13در تحقیقي
 Henryو همکاران )2018( ،بهمنظور قطعهبندي راه تصاوير
راداري  ،TerraSAR-Xاز شبکههاي عصبي کامالً پیچشي
استفاده کردند .آنها عملکرد نسبي شبکههاي اولیه و
پیشرفته را پس از افزايش دقیق حساسیت آنها نسبت به
اشیاء نازک با اضافه کردن قواعد تلورانس فضايي ،مطالعه
نمودند .نتايج حاصله حاکي از آن بود که مدلهاي
مورداستفاده آنها نتايج امیدوارکنندهاي را نشان داده که با
موفقیت اکثر راههاي مجموعه داده آزمايشي را استخراج
کرده است .آنها دريافتند که با تنظیم دقیق شبکههاي
عصبي کامالً کانولوشن ميتوان به نتايج مناسبي درزمینهي
قطعهبندي راهها در تصاوير راداري  TerraSAR-Xدست
يافت [ Gao .]14و همکاران )2019( ،در تحقیقي يک
روش جديد براي شناسايي و استخراج راهها از تصاوير
ماهوارهاي اپتیک با استفاده از يک شبکه عصبي پیچشي
باقیمانده عمیق پااليششده )RDRCNN( 3با يک مرحله
پس پردازش پیشنهاد کردند RDRCNN .پیشنهادي آنها

3 Refined Deep Residual Convolutional Neural Network
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1 Residual Connected Unit
2 Dilated Perception Unit

3 Deep neural networks
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شامل يک واحد متصل باقيمانده )RCU( 1و يک واحد
ادراک متسعشده )DPU( 2بود .آنها در تحقیق خويش از
مورفولوژي رياضي و يک الگوريتم رأيدهي تانسور براي
بهبود عملکرد  RDRCNNدر طول پسپردازش استفاده
کردند .آزمايشها بر روي دو مجموعه داده از تصاوير با
وضوحباال انجام گرفت تا عملکرد معماريهاي شبکه
پیشنهادي را نشان داده و نتايج معماريهاي پیشنهادي با
معماريهاي شبکه ديگر مقايسه شوند .نتايج نشاندهنده
کارايي مؤثر روش پیشنهادي براي آشکارسازي و استخراج
راهها از يک محیط پیچیده بود [ Li .]15و همکاران،
( )2019در مقالهاي ،روشي بهمنظور بهبود شبکههاي
عصبي براي استخراج راهها از تصاوير سنجشازدوري پهپاد
پیشنهاد دادند .آنها با تمرکز بر روي مسئله کارايي
محاسباتي پايین  ،D-LinkNetبه پیشرفتهايي رسیدند.
درنهايت با توجه به برخي تغییرات ،شبکه عصبي بهبوديافته
ديگري بانام  B-D-LinknetPlusساخته و مقايسه بین
شبکههاي عصبي انجام دادند .نتايج نهايي نشان داد که
شبکههاي عصبي بهبوديافته در کاهش اندازه شبکه و ايجاد
دقت موردنیاز براي استخراج راه مثمرثمر است [.]10
 Zhangو همکاران )2019( ،يک مدل خودکار FCN (U -
) Netمبتني بر  DNNرا براي استخراج جادهها از تصاوير با
پالريزاسیون ( Sentinel1-SAR )VV-VHپیشنهاد دادند.
آنها بهطور دستي دادههاي واقعیت زمیني را با کمک
گوگلمپ برچسبزني کردند .براي مقايسه  CNNاولیه،
چهار روش ديگر براي تائید عملکرد دادههاي SAR
مورداستفاده قرار گرفتند .نتايج آزمايش نشان داد که شبکه
پیشنهادي ( )fcnبهطور قابلتوجهي از روشهاي يادگیري
ماشین سنتي در دقت و کمتر شدن زمان محاسباتي ،نسبت
به  CNNپیشي گرفته است [ Ren .]4و همکاران)2020( ،
در پژوهشي يک کپسول جديد ) (DA - CapsUNetبا توجه
به روش  U-Netبراي استخراج عارضه راه با ترکیب ويژگي-
هاي مفید نمايش کپسول و ويژگيهاي قدرتمند مکانیسم
دقت ،پیشنهاد دادند .نتايج حاصله حاکي از آن بود که
معیارهاي کاملبودن ،صحت و امتیاز  F1به ترتیب ،%94.86
 %95.23و  %95.04بهدستآمده است .ارزيابيهاي کمي در
يک مجموعه داده بزرگ نشان داد که  DA – CapsUNetدر

مطالعه مقايسهاي با هشت روش يادگیري عمیق که اخیراً
ايجادشده بودند در استخراج راه برتر و کاربرديتر است
[ Lian .]16و همکاران )2021( ،در پژوهشي با بهرهگیري
از روشهاي يادگیري عمیق به آشکارسازي و استخراج
عارضهي راه در مناطق مختلف شهري ،باير ،کوهستاني و
زراعي در کشور چین از تصاوير راداري و نوري سنتینل 1-و
سنتینل 2-پرداختند .آنها در پژوهش خود از يک مدل
متحد  (UU-Net) U-Netبراي ترکیب تصاوير سنتینل 1-و
 2براي استخراج راه استفاده نمودند .يافتههاي پژوهش
حاکي از آن بود که  UU-Netدقت بهتري نسبت به
شبکههاي کانولوشن عمیق سنتي با دادههاي نوري يا SAR
داشته است .بهطورکلي نتايج شبکهها نشان داد که  SARدر
استخراج راه در زمینهاي باير موفقتر و تصاوير نوري در
مناطق کوهستاني دقت باالتري از خود نشان داده است .در
اين راستا دقت راههاي استخراجي بهطورکلي ارتباط مثبتي
با مناطق کوهستاني (پرشیب) و مناطق شهري دارد [.]17
در اين میان عالوه بر تحقیقات فوق که به آن اشاره
شد مطالعات ديگري هم بهمنظور آشکارسازي و استخراج
عارضه راه در مناطق شهري با استفاده از شبکههاي عصبي
عمیق (DNN) 3انجامگرفته است [.]27-18
همانطور که از ادبیات تحقیق هم قابل استناد است
اکثر مطالعات انجامشده درزمینهي آشکارسازي و استخراج
عارضه راه با بهرهگیري از شبکههاي عصبي عمیق با
استفاده از تصاوير اپتیک بوده و در اين راستا مطالعات
معدودي با استفاده از تصاوير راداري در سطح جهان
انجامشده است .در همین راستا در کنار مطالعات محدود
انجامشده ،تاکنون موارد زير موردتوجه محققین قرار
نگرفته است:
 )1استفاده از تصاوير شهرهاي مختلف بهعنوان دادههاي
آموزشي
 )2عدم استفاده از ديگر مدلهاي مبتني بر شبکههاي
عصبي عمیق بهمنظور آشکارسازي عارضه راه از
تصاوير راداري سنتینل1-
 )3عدم آشکارسازي عارضه راه در شهرهاي مختلف با
شرايط يکسان از نظر تعداد نمونههاي آموزشي،
اعتبارسنجي و معماري شبکه
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لذا با در نظر گرفتن موارد يادشده ،هدف اين مقاله بهره-
گیري از روشهاي يادگیري عمیق بهمنظور ارزيابي و مقايسه
دقت شناسايي و آشکارسازي عارضه راه درونشهري حاصل از
تصاوير راداري سنتینل 1-ميباشد .درواقع اين تحقیق به
دنبال جواب اين سؤال است که در شرايط يکسان ازنظر تعداد
نمونههاي آموزشي ،اعتبارسنجي و معماري و همچنین
استفاده از تصاوير راداري سنتینل 1-از شهرهاي متفاوت ،با
چه دقتي ميتوان عارضه راه را در کالنهاي تهران و شیراز
بهعنوان مطالعه موردي شناسايي و آشکار نمود.

هرکدام از مراحل يادشده در شکل ( )1در ادامه
توضیح داده خواهند شد.

 -1-2پیشپردازش و آمادهسازی تصاویر راداری
سنتینل1-
در اين مطالعه از  8فريم تصوير  GRDاز شهرهاي
مختلف حاصل از سنجنده راداري سنتینل 1-که در
يکزمان مشابه تصويربرداري شدهاند استفاده ميگردد
(جدول .)1

 -2مواد و روش

جدول  -1مشخصات تصاوير مورداستفاده (راداري سنتینل )1-
تصاوير

در اين تحقیق از تصاوير راداري سنتینل1-
کالنشهرهاي تهران و شیراز براي تست و تصاوير چند
شهر ديگر که در ادامه به آن اشاره خواهد شد براي
آموزش و اعتبارسنجي شبکه جهت تشخیص و
آشکارسازي عارضه راه استفاده ميگردد .همچنین در
پژوهش حاضر از مدل  RDRCNNبهمنظور آموزش و
آشکارسازي عارضه راه از تصاوير فوق بهره گرفته خواهد
شد .به اين صورت که مدل فوق روي تصاوير راداري
سنتینل 1-شهرهاي تهران و شیراز پیادهسازي شده و
نتايج باهم مقايسه خواهند گرديد .بهطورکلي روند
شناسايي و آشکارسازي عارضه راه از تصاوير راداري
سنتینل 1-در شکل ( )1نشان دادهشده است.
ا

و م آوری تصاویر راداری سنتینل 1

پیش پردازش تصاویر

آماده سازی و برچس زنی تصاویر

راحی معماری و آموزش مد

آشکارسازی عارضه راه از تصاویر راداری سنتینل  1بر
اسا مد آموزش دیده

ارزیابی و مقایسه دقت آشکارسازی عارضه راه حاصل از
تصاویر راداری سنتینل 1
کالنشهرهای تهران و شیراز

شکل  -1روند کلي پژوهش
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باند

قطبش

رزولوشن

زمان

تهران
شیراز
مشهد
اصفهان
تبريز

C

VV-VH

 10متر

2020/6

ارومیه
بغداد
پکن

بهمنظور استفاده از اين تصاوير در ادامه کار ،يک سري
مراحل پیشپردازش روي آنها انجام گرفت که به شرح
زير است:
 )1تصحیح راديومتريک
 )2حذف و کاهش نويز اسپیکل
 )3تصحیح هندسي
 )4تبديل دي سي بل
بهمنظور حذف نويز اسپیکل از فیلتر لي استفاده مي-
شود [ 28و  .]4در اين میان جهت حفظ وضوح و عدم
کاهش جزئیات تصاوير از انداز پنجره پیکسل  3×3استفاده
مي گردد .همچنین جهت تصحیح هندسي تصاوير فوق از
مدل رقومي ارتفاعي  90متري  SRTMاستفاده خواهد
شد؛ و نهايت ًا جهت تبديل دي سي بل ،ضرايب برگشت
رادار ( σ0بهعنوان سیگما  0يا سیگما ناشناخته) در واحد
دي سي بل ) (dbاز مقادير ديجیتالي ،با استفاده از معادله-
ي ( )1به دست ميآيد [.]4
()1

]σ0 = Log10 [DN2/A2

که در آن  Aعامل کالیبراسیون است و از مقادير
سیگما در جدول جستجو ( )LUTميتوان آن را يافت.

اس

شکل  -3نمونههايي از تصاوير برچسبگذاري شده سنتینل1-
مورداستفاده از شهرهاي مختلف

شکل  -2تصاوير سنتینل 1-مورداستفاده از شهرهاي مختلف

پس از آمادهسازي دادهها ابتدا تصاوير مورد نظر با
فرمت فايل تصويري برچسبزده شده )Tiff( 1ذخیرهسازي
گرديده و در ادامه بهمنظور برچسبگذاري عارضه راه
داخل تصاوير راداري از تصاوير گوگل ارث کمک گرفته
شد .به اين صورت که با روي همگذاري هرکدام از تصاوير
راداري روي تصوير متناسب با منطقهي موردنظر روي
گوگل ارث ،نمونهبرداري انجام گرفت .در اين میان شیوهي
نمونهبرداري به اين صورت بود که تمام پیکسلهايي که
متعلق به عارضه راه بودند برچسب راه به خود گرفتند .لذا
براي اين منظور يعني تشخیص و شناسايي عارضه راه در
داخل تصاوير از قطعهبندي معنايي استفاده ميشود .در
اين راستا پس از برچسبگذاري پیکسلهاي مربوط به
کالس راه در تمام تصاوير مورداستفاده ،فرمت فايلهاي

1 Tagged Image File Format

طبق تئوري يادگیري عمیق اندازه قطعات تصوير روي
نتايج نهايي مؤثر است []4؛ لذا پس از پیشپردازش و
آمادهسازي تصاوير و همچنین برچسبزني پیکسلهاي
مربوط به کالس راه ،با در نظر گرفتن قدرت تفکیک مکاني
تصاوير و همچنین وضوح آنها براي قابلیت تشخیص
عارضه راه توسط الگوريتم ،اقدام به تعیین اندازه قطعات
تصاوير مورداستفاده گرديد .در اين راستا پس از انجام
سعي و خطا نهايتاً با در نظر گرفتن مطالعه  Zhangو
همکاران ) 2019( ،اندازه هرکدام از قطعات تصوير  256در
 256تعیین گرديد [ .]4به اين صورت تمام  8فريم تصوير
با تعريف دستور عملي بهاندازهي  256در  256پیکسل
تبديل شدند .بنابراين در اين تحقیق از قطعات يکسان با
اندازهي سطر و ستون  256×256پیکسل استفاده مي-
گردد .در اين میان از کل  8فريم کامل تصاوير از مناطق
شهري ،تعداد  2013قطعه با اندازههاي  256×256پیکسل
به دست آمد که پس جداسازي قطعات نامناسب ،نهايت ًا
تعداد نمونههاي آموزشي ،نمونههاي اعتبارسنجي و نمونه-
هاي تست براي شهرهاي تهران و شیراز آمادهسازي شدند
(جدول .)2

2 Ground True
3 Portable Network Graphic
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ازآنجاکه طبق تحقیق  Zhangو همکاران)2019( ،
تصاوير راداري چندقطبشي نسبت به تصاوير تکقطبشي
نتايج مناسبتري در آشکارسازي و استخراج عارضه راه با
استفاده از روشهاي يادگیري عمیق داشته است ،بنابراين
در اين پژوهش از ترکیب رنگي دو قطبش VV-VH
استفاده ميشود [ .]4به اين صورت که قطبش  VVبه
رنگ قرمز مانیتور و قطبش  VHبه رنگهاي سبز و آبي
مانیتور اختصاص داده ميشوند (شکل .)2

برچسبگذاري شده که بهعنوان واقعیت زمیني 2از روي
3
تصاوير برداشت شدهاند با فرمت گرافیک شبکه قابلحمل
( )PNGذخیرهسازي گرديد.
در شکل ( )3نمونهاي از تصاوير که پیکسلهاي مربوط
به عارضه راه در آن برچسبزني شدهاند ،ارائهشده است.

مقاله پژوهشي  -بهرهگیري از يک شبکه عصبي پیچشي باقیمانده عمیق پااليششده ...

جدول  -2تعداد قطعات مناسب بهدستآمده پس از جداسازي قطعات
نامناسب
تصوير
تهران
شیراز

آموزش
1500

تست
135
90

اعتبارسنجي
100

بهطورکلي پس از جداسازي و آماده کردن قطعات
نهايي ،از تصاوير شهرهاي تهران و شیراز بهعنوان دادههاي
تست ،در میان  6فريم تصوير باقيمانده تعداد  100قطعه
تصوير که با دقت باالتري برچسبگذاري شده بودند
بهعنوان دادههاي اعتبارسنجي و درنهايت بقیهي قطعات
باقيمانده يعني  1500قطعه هم بهعنوان دادههاي آموزش
به شبکه معرفي ميشوند.
 - 2-2مد RDRCNN

مدل  RDRCNNبراي اولین بار توسط  Gaoو همکاران
( )2019بهمنظور استخراج عارضه راه با استفاده از تصاوير با
قدرت تفکیک مکاني باال ،پیشنهاد داده شد [ .]15معماري
 RDRCNNيک ساختار آموزش متقارن پايان به انتها جهت
پیشبیني سطح پیکسل است .فرايند يادگیري پايان به انتها
يک نوع فرايند يادگیري عمیق است که در آن همه
پارامترها بهجاي گامبهگام بهطور مشترک آموزش داده مي-
شوند؛ به اين صورت که بر خالف رويکرد سنتي مستقیماً از
ورودي به خروجي موردنظر ميرود .معماري  RDRCNNاز
نتايج حاصل از مدلهاي  ]30[ U Net ،]29[ ResNetو
 ]31[ Deeplabالهام گرفته شده است RDRCNN .از دو
هسته مرکزي  RCUو  DPUو به دنبال آن از يک اليه
پیچشي کامل تشکیلشده است [ .]15اين معماري از سه
قسمت طراحيشده است .قسمت اول براي استخراج
ويژگيها با استفاده از برخي RCUها با ساختار کوچکتر از
طريق برخي از عملگرهاي حداکثر تجمع ايجادشدهاند.
قسمت دوم يعني  DPUsبراي بزرگ کردن میدان ديد
( )FOVبدون از دست دادن وضوح تصوير با استفاده از
واحدهاي متصل متوالي در چند مقیاس است .قسمت سوم
يک ساختار گسترده براي تولید نقشه آشکارسازي و
استخراج راه است که به همان اندازه ورودي ميباشد [.]15
لذا براي بهبود قابلیت بیان ،عدم کاهش وضوح مکاني
تصاوير در فضاي ويژگي و جلوگیري از موانع و مشکالت

مربوط به گراديان افزايشي و گراديان کاهشي 1از  RCUو
 DPUچندمقیاسي استفاده ميشود [ 15و  .]31در ادامه به
توضیح  RCUو  DPUپرداخته خواهد شد.
 -1-2-2سا تار واحد متصل باقیمانده )(RCUs

 RCUيک شبکه عمیق است که در آن بخشي از
دادههاي ورودي به اليههاي بعدي پاس داده ميشوند .اين
ويژگي ،به اين شبکهها اين امکان را ميدهد که حقیقت ًا
عمیق باشند ،اما درواقع ،نوعي از شبکههاي پیچشي عمیق
بدون تأخیر صريح هستند .درواقع شبکههاي عصبي
باقیمانده اين کار را با استفاده از اتصاالت عرضي يا میانبر
براي پريدن روي بعضي از اليهها انجام ميدهند.
ساختمان شبکه فوق توسط معادلهي زير قابلبیان است:
()2

xl  1  l  1 (lxl )  xl

که در آن  xl  1برادرهاي خروجي و  x lبردارهاي
ورودي اليههاي موردنظر را نشان ميدهند .همچنین تابع
 (.) σنشاندهندهي  ReLUاست .درواقع معادلهي فوق
بهوسیلهي يک اتصال میانبر و جمع عنصر انجام ميشود و
سپس دومین تابع فعال هم به آن اضافه ميشود .هرچند
 Heو همکاران )2015( ،مطالب زيادي درباره تأثیرات
ترکیبات مختلف  RCUارائه دادهاند [ ،]29اما در اين
مقاله ،همچون مطالعهي  Gaoو همکاران )2019( ،از واحد
متصل میانبر همانطور که در شکل ( )4نشان داده شده
است ،بدون تغییر استفاده ميشود [.]15
ورودي
اليه کانولوشن و اليه Relu

کانولوشن 3×3
اليه Relu

کانولوشن 3×3
Addition

نرمال سازي دسته اي
اليه Relu

شکل  -4ساختار واحد متصل باقيمانده

)(RCUs

1 exploding gradient and vanishing gradient
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اس

جدول  -3جزئیات ساختار واحد متصل باقيمانده

معیار

اندازه فیلتر

سايز تصوير

DPU-1

3×3

512

6

DPU-2

3×3

512

12

DPU-3

3×3

512

15

DPU-4

3×3

512

24

)(RCUs

واحد

اليه

اندازه فیلتر

RC-1

اليه کانولوشن و اليه Relu

1×1

RC-2

اليه کانولوشن و اليه Relu

3×3

RC-3

اليه کانولوشن

3×3

RC-4

Addition

-

RC-5

نرمالسازي دستهاي

-

RC-6

اليه Relu

-

بهطورکلي معماري شبکه  RDRCNNدر شکل ()6
نشان دادهشده است.
3@256×256 64@256×256

64@256×256 1@256×256

128@128×128

256@64×64 256@64×64
512@32×32

 -1- 2-2سا تار واحد ادراک متس شده(DPU
اليه کانولوشن کامل  +اليه

بهمنظور پذيرنده بودن و تفکیک مکاني باال از DPUs

واحد متصل باقیمانده

استفاده ميشود [ .]33درواقع اين معماري نهتنها وضوح
مکاني را حفظ مي کند بلکه ورودي دريافت شبکه را هم
بزرگتر در نظر ميگیرد [.]34

.

اليه کانولوشن کامل

کانولوشن متسع شده

شکل  -5ساختار واحد ادراک متسع شده

)(DPU

در اين تحقیق ،همچون مطالعات  Yuو ،Koltun
( )2015و  Gaoو همکاران )2019( ،چهار مقیاس براي
 DPUطراحي خواهد شد [ 15و  .]33جزئیات پارامترهاي
مورداستفاده در جدول ( )4آورده شده است.

ادغام با حداکثر تجمع
Max Pooling

واحد ادراک متسعشده

همانطور که در شکل ( )5قابلمشاهده است يک
 DPUاز يکاليه پیچشي متسعشده و يک اليه پیچشي
کامل تشکیلشده است که پیچشي متسعشد از کرنلهاي
خاص با وزنهاي کم براي بزرگ کردن  FOVاستفاده
ميکند و پیچشي کامل روابط همسايگي میان آنها را
حفظ ميکند .هم اندازه کرنل و هم فاصله وزنهاي کم ،با
افزايش ضريب انبساط بهصورت نمايي افزايش مييابند؛
بنابراين با افزايش ضريب  FOV ،DPUنیز بهصورت نمايي
افزايش مييابد [ 15و .]35

128@128×128

نمونه برداري اليه هاي باال

Relu

شکل  -6معماري مدل

ادغام اليه

RDRCNN

همانطور که در شکل ( )6مشاهده ميشود ،مربع
سبزرنگ ،اليههاي کانولوشن کامل و يک اليه غیرخطي
 ReLuکه از توابع فعالسازي غیرخطي هستند را نشان مي-
دهد .درواقع توابع غیرخطي به مدل کمک ميکنند تا
نگاشتهاي پیچیده را میان وروديها و خروجيهاي شبکه
به وجود آورد؛ بهعبارتديگر ،اين توابع به مدل اين امکان را
ميدهند تا خود را با دادههاي پیچیده و غیرخطي وفق دهد.
اين موضوع براي دادههاي پیچیدهاي ،مانند تصاوير بسیار
مهم است .مربعهاي نارنجي و زردرنگ به ترتیب نشان-
دهنده واحد متصل باقيمانده و واحد اداراک متسع شده
ميباشند که بخشهاي قبل به تشريح آنها پرداخته شد.
فلشهاي قرمز رنگ نشاندهندهي اليههاي ادغام 1با
حداکثر تجمع 2ميباشد که روش  max poolingاز حداکثر
مقدار بین خوشههاي نوروني در اليه پیشین استفاده
ميکند .يک اليه ادغام معموالً بعد از يک اليه پیچشي قرار
ميگیرد و از آن براي کاهش اندازه ويژگي نگاشتها و
پارامترهاي شبکه ميتوان استفاده کرد .فلشهاي سیاه و
بنفشرنگ به ترتیب بهمنظور نمونهبرداري از اليههاي باال
و ادغام اليهها بهکار برده ميشود.
1 pooling
2 Max Pooling
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همانطور که در شکل ( )4قابلمشاهده است براي
جلوگیري از فاصله و شکاف بیشازحد ،يک اليه نرمال-
سازي دستهاي به انتهاي واحد پايه اضافهشده است [.]32
جزئیات بیشتر در مورد آن در جدول ( )3نشان
دادهشده است.

جدول  -4ساختار واحد ادراک متسع شده ()DPU
مقیاس متسع شده

مقاله پژوهشي  -بهرهگیري از يک شبکه عصبي پیچشي باقیمانده عمیق پااليششده ...

 -3پیادهسازی و ارزیابی
ارزيابي يک شبکه ،نیازمند ارزيابي دقت آن مدل بر
روي کالس و عارضهي موردمطالعه است .براي برچسب-
گذاري عارضه و کالس راه موردنظر در اين تحقیق از
تصاوير راداري (سنتینل )1-استفاده شد؛ بهطوريکه از
انواع مختلف راهها ازنظر پهنا ،اندازه و اشکال گوناگون در
 8شهر مختلف استفاده گرديد.

 -1-3آموزش و بهینهسازی مد
در تحقیق حاضر بهمنظور آموزش و پیادهسازي مدل-
هاي موردنظر از زبان برنامهنويسي پايتون و کتابخانه
متنباز تنسورفلو 1استفاده گرديد [ 15و  .]36براي

شکل  -7منحني تکرار بر روي مجموعه تصاوير (سنتینل :)1-خطاي
آموزش (محور افقي :تعداد تکرار ،محور عمودي :اختالف اندازهگیري)

آشکارسازي عارضه راه ،تابع ضرر 2با استفاده از وزنهاي
مختلف مربوط به هر کالس (راه و غیر راه) از معادلهي ()3
انجام ميگیرد.

بهطورکلي بهترين و مناسبترين مدل زماني به دست
ميآيد که در هنگام آموزش ،تابع  LOSSکمترين مقدار را
داشته باشد.

()3

loss ( y ˆ, y ) 
1
N
)) )   i 1 y (i ) log y ˆ(i ) (1  y (i ) log(1  y ˆ (i
N

که در آن ˆ yبرابر با مقداري که شبکه تشخیص داده است.

 yبرابر با مقدار واقعي (پیکسلهاي برچسبگذاري
شده)
 Nتعداد کل تصاوير آموزشي است.
تابع ضرر يا تابع هزينه 3درواقع میزان خطا در هر بار
اجراي شبکهي عصبي را براي دادههاي آموزشي نمايش
ميدهد؛ به اين صورت که شبکه با مشاهده مقدار ضرري
که در هر بار اجرا داشته است ،ياد ميگیرد که چه مقدار
بايستي وزنها و انحراف را بهنگام 4کند.
در اين پژوهش فرايند آموزش مدل با بهینهسازي
خطاي آنتروپي متقاطع 5با استفاده از الگوريتم Adam
انجام ميشود که بهطور خاص براي آموزش شبکههاي
عصبي عمیق طراحيشده است [ .]37نتايج حاصل از
الگوريتم بهینهسازي  Adamبراي تصاوير راداري مربوط به
مدل  RDRCNNدر شکل ( )7نشان دادهشده است.
1 TensorFlow
2 loss function
3 cost function
4 update
5 binary cross entropy loss function
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 -2-3معیارهای ارزیابی دقت مد
براي نمايش میزان دقت الگوريتمهاي موردنظر از
معیارهاي صحت ،6کاملبودن ،7دقت کلي 8و امتیاز F19که
ترکیبي از دو معیار صحت و کاملبودن ميباشد ،استفاده
ميگردد [ .]38-39نتايج بهدستآمده بعد از تحلیل به دو
گروه داده مثبت و منفي تقسیم و نهايتاً شبکه براي هر
هدف ،مقاديري با عناوين  TP ،TN ،FNو  FPاختصاص
داده ميشود که بیانگر موارد زير هستند:
 )1مثبت درست :10يک معیار مثبت است؛ يعني راههايي
که بهدرستي توسط شبکه تشخیص دادهشده است.
 )2مثبت اشتباه :11يک معیار منفي است؛ يعني به
نادرستي توسط شبکه ،کالس راه تشخیص دادهشده
است.
12
 )3منفي درست  :يک معیار مثبت است؛ يعني کالس
غیر راهي که بهدرستي توسط شبکه رد شده است.

6 Precision
7 Recall
8 overall accuracy
9 F1 score
10 True Positive
11 False Positive
12 True Negative

اس

غیر راه

روند آموزش و اعتبارسنجي مدل  RDRCNNبا استفاده
از معیارهاي  Recall, Precision, F1 scoreبراي تصاوير
راداري سنتینل 1-در شکل ( )8نشان دادهشده است.

جدول  -5ماتريس ابهام
راه

FP

TP

راه

TN

FN

غیر راه

لذا بر اساس تعاريف فوق روابط زير مطرح خواهد بود:
کاملبودن ( )Rرا ميتوان در قالب تعداد مثبتهاي
بازگردانده شده توسط مدل تعريف کرد .با کمک رابطه زير
و با استفاده از ماتريس ابهام ،ميتوان آن را محاسبه کرد.
()4

TP
TP  FN

Re call 

صحت ( )Pاستفادهشده در بازيابي اسناد ميتواند
بهصورت تعداد اسناد صحیح بازگردانده شده توسط مدل،
تعريف شود .با کمک رابطه زير و با استفاده از ماتريس
ابهام ،ميتوان آن را بهسادگي محاسبه کرد.
()5

TP
TP  FP

Pr ecision 

امتیاز  ،F1میانگین هارمونیک از صحت و کاملبودن را
به ما ميدهد .به بیان رياضي ،امتیاز  F1میانگین وزندار از
صحت و کاملبودن ) Rو  (Pاست .بهترين مقدار براي ،F1
 1و بدترين مقدار  0است .با کمک رابطه زير ميتوان
امتیاز  F1را محاسبه کرد.
()6

Pr ecision  Re call
Pr ecision  Re call

F1  2 

دقت کلي ) (OAمتداولترين معیار کارايي براي
الگوريتمهاي طبقهبندي است .ميتوان آن را در قالب تعداد
پیشبینيهاي صحیح صورت گرفته به نسبت همه
پیشبینيهاي صورت گرفته ،تعريف کرد .با کمک رابطه زير
و با استفاده از ماتريس ابهام ،ميتوان آن را محاسبه کرد.
()7

TP  TN
TP  TN  FN  FP

OA 

1 False Negative

شکل  -8نتايج شبکه با استفاده از متريکهاي ارزيابي صحت (تصاوير
سنتینل :)1-بر رويدادههاي آموزشي (باال) و دادههاي اعتبارسنجي (پايین)

با توجه به شکل ( )8هر چه روند متريکها در طول دوره با
معیارهاي يادشده بیشتر باشد دقت مدل هم بیشتر خواهد بود.

 -4یافتهها و نتایج
پس از آموزش شبکه با مدل  ،RDRCNNبهمنظور
آشکارسازي عارضه راه از تصاوير راداري سنتینل1-
محدودهي شهر تهران و شیراز و انجام سعي و خطا درروند
آموزش شبکه ،نهايتاً خروجي براي هرکدام از شهرهاي
موردنظر به دست آمد .براي نمايش خروجيهاي موردنظر از
هرکدام از شهرهاي تهران و شیراز ،نتايج تعدادي از قطعات
بهعنوان نمونه از مناطق مختلف از شهرهاي فوق به نمايش
گذاشته خواهد شد .همانطور که در شکل ( )9قابلمشاهده
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 )4منفي اشتباه :1يک معیار منفي است؛ يعني کالس
راهي که به نادرستي توسط شبکه ،غیر راه
شناساييشده است.
 )5درنهايت بر اساس معیارهاي فوق يک ماتريس ابهام
همانند جدول ( )5تشکیل خواهد شد:

مقاله پژوهشي  -بهرهگیري از يک شبکه عصبي پیچشي باقیمانده عمیق پااليششده ...

نتايج هر دو شهر تهران و شیراز قابلمشاهده که راههاي با
پهناي عريض تا حد زيادي بهدرستي توسط مدل
 RDRCNNشناسايي و استخراج گرديدهاند؛ اما در مورد
راههاي کمعرض همانطور هم که در کادرهاي زردرنگ
شهر تهران (قطعات  )A-F-Cو کادرهاي قرمزرنگ شهر
شیراز (قطعات  )C-D-E-Fهم مشخص است مدل
مورداستفاده چندان مناسب عملنکرده و در تشخیص آنها
خصوصاً در شهر شیراز با چالش مواجه بوده است .نکته
قابلتوجه اينکه در هر دو خروجي تهران و شیراز خصوصاً
شهر تهران قابلمشاهده است که در تقاطع راهها مدل در
تشخیص راه با چالش مواجه بوده است (قطعات D-E-F
شهر تهران و قطعات  A-E-Fشهر شیراز).

است ،خروجي حاصله از تصاوير سنتینل 1-در هر دو شهر
تهران و شیراز چندان متناسب با تصاوير واقعیت زمیني
نیستند؛ که علت اين امر هم ماهیت تصاوير راداري است.
همانطور که در قطعات مختلف  A-B-C-D-E-Fهم
مشاهده ميشود و با کادرهاي رنگي هم مشخص است،
پیکسلهايي که در تصاوير واقعیت زمیني برچسب راه را به
خود اختصاص دادهاند در بعضي از قسمتها بهخوبي توسط
مدل  RDRCNNشناسايي نشدهاند و برچسب غیر راه به
آنها اختصاص دادهشده است و عکس اين مورد خصوصاً در
نتايج شهر تهران قابلمشاهده است که پیکسلهايي که در
تصوير واقعیت زمیني بهعنوان پیکسل راه برچسبزني
نشدهاند ،بهعنوان پیکسل راه شناساييشدهاند .بهطورکلي در
F

E

D

C

B

F

E

D

C

B

A

قطعاتی از تصاویر
شهر تهران

مر

زمینی

رو ی مد
RDRCNN

A

قطعاتی از تصاویر
شهر شیراز

مر

زمینی

رو ی مد
RDRCNN

شکل  -9نتايج حاصل مدل  RDRCNNبر روي قطعات منتخب تصاوير سنتینل 1-شهر تهران (باال) شهر شیراز (پايین)
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اس

جدول  -6ارزيابي صحت عارضه راه آشکارسازيشده با استفاده از
پارامترهاي آماري مربوط به قطعات تصاوير راداري سنتینل 1-شهر تهران
OA

F1

R

P

قطعات
(تهران)

پارامترهاي ارزيابي صحت
%92.57

%54.60

%58.91

%51.36

A

%91.51

%54.77

%57.26

%52.50

B

%92.11

%53.98

%57

%51.27

C

%93.91
%93.67

%56.33
%54.92

%59.36
%58.19

%53.61
%52

D
E

%94.30

%53.74

%57.77

%51.49

F

(الف)

جدول  -7ارزيابي صحت عارضه راه آشکارسازيشده با استفاده از
پارامترهاي آماري مربوط به قطعات تصاوير راداري سنتینل 1-شهر شیراز
OA

F1

R

P

قطعات
(شیراز)

پارامترهاي ارزيابي صحت
%93.41

%57.85

%60.87

%55.12

A

%95.22

%58.90

%61.09

%56.88

B

%93.83

%56.75

%59.62

%54.16

C

%92.76

%57.34

%58.32

%56.41

D

%93.59
%95.24

%57.32
%58.10

%60.61
%60.25

%54.37
%56.18

E

(ب)

F

همانطور که در جداول ( )6و ( )7هم قابل استناد
است ،مدل  RDRCNNاندکي بهتر روي تصاوير شهر
شیراز بهتر جواب داده است؛ اما بهطورکلي مدل فوق
جهت آشکارسازي عارضه راه از تصاوير راداري سنتینل1-
شهرهاي تهران و شیراز تقريباً با دقت برابري عمل کرده
است و نتايج تمام پارامترهاي ارزيابي صحت حکايت از اين
دارد که دقت تشخیص و شناسايي عارضه راه از تصاوير
راداري شهرهاي تهران و شیراز نزديک به هم بودهاند.
پس از آموزش مدلها و شناسايي عارضه راه از قطعات
تصاوير ،نهايتاً با همان مختصات ورودي قطعات تجمیع

(ج)
شکل ( -10الف) :تصوير ورودي از شهر تهران بهعنوان داده تست،
(ب) :تصوير برچسبزني شده بهعنوان ورود به مدل و (ج) :نتايج
حاصل از مدل RDRCNN
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پس از آشکارسازي و شناسايي راهها از تصاوير تست
موردنظر (تهران و شیراز) با استفاده از مدل پیشنهادي در
تحقیق ،در مرحلهي بعد الزم است که نتايج بهدستآمده
با دادههاي مرجع (واقعیت زمیني) مقايسه و مورد ارزيابي
قرار گیرند .لذا بهمنظور اين کار همانطور که در بخش-
هاي قبل به آن اشاره شد ،نتايج تحقیق با تصاوير مرجع و
استفاده از ماتريس خطا براي عوارض راه درست و نادرست
شناساييشد ه ارزيابي خواهد شد .جدول ارزيابي صحت
براي شکل ( )9در جداول ( )6و ( )7آورده شده است.

شده و نقشه راه شهر براي هرکدام از تصاوير و مدلهاي
مورداستفاده آمادهسازي شد .در شکل ( )10و ( )11به
ترتیب تصاوير ورودي سنتینل 1-از شهرهاي تهران و
شیراز بهعنوان تصاوير تست ،تصاوير برچسبزني و نتايج
حاصل از الگوريتم  RDRCNNبراي هرکدام از شهرهاي
يادشده نشان دادهشده است.

مقاله پژوهشي  -بهرهگیري از يک شبکه عصبي پیچشي باقیمانده عمیق پااليششده ...

(الف)

(ب)

پیکسل هاي زيادي که مربوط به کالس راه نیستند را
بهعنوان کالس راه شناسايي کرده است .در اين میان
هرچند مدل مسیر و روند راهها را شناسايي کرده اما در
تقاطعها و جاهايي که شبکه راه درونشهري پیچیده بوده
دچار چالش شده بهصورت بريده بريده پیکسلهاي راه را
تشخیص داده است .از طرف ديگر همانگونه که در شکل
( )11نتايج حاصل از شهر شیراز قابل استناد است ،مدل
 RDRCNNدر تشخیص پیکسلهاي مربوط به کالس راه
در بسیاري از قسمتهاي تصوير با چالش مواجه بوده و
نتوانسته باکیفیت مناسب آنها را شناسايي کند .در اين
میان همانطور که در قسمت (ب) شکل ( )11مشاهده
ميشود اکثر راههاي برچسبزني شده پهناي زيادي ندارند
و کمعرض هستند؛ اما در خروجيهاي مدل (قسمت ج)
با عرض و پهناي بیشتري آنها را برآورد و تشخیص داده
است .در نتايج شهر شیراز همانند نتايج شهر تهران هم
مدل در تشخیص مسیر و روند راهها موفق عمل کرده اما
راهها را بهصورت بريده بريده شناسايي و آشکار کرده است.
در اين راستا در نتايج شهر شیراز هم قابلمشاهده است
که پیکسلهاي غیر راه بهعنوان کالس راه شناساييشدهاند
اما بهشدت نتايج حاصل از خروجيهاي شهر تهران نیست.
پس از تجمیع قطعات تصاوير و خروجيها ،جهت به
دست آوردن میانگین دقت خروجيهاي موردنظر اقدام
شد .در شکل ( )12میانگین دقت براي هرکدام از تصاوير
در شهرهاي تهران و شیراز قابلمشاهده است.
OA
F1

%

R
P

100

(ج)
شکل ( -11الف) :تصوير ورودي از شهر شیراز بهعنوان داده تست،
(ب) :تصوير برچسبزني شده بهعنوان ورود به مدل و (ج) :نتايج
حاصل از مدل RDRCNN

همانطور که در شکل ( ) 10و قسمت (ج)
قابلمشاهده است نتايج بهدستآمده از شهر تهران ازنظر
بصري قابل قیاس با تصاوير برچسبزني شده (شکل 11
قسمت (ب)) ورودي به شبکه نیست و مدل موردنظر
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92.78

54.43

57.66

51.29
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معیارهای ارزیابی صحت

شکل  -12میانگین دقت عارضهي راه آشکارسازيشده از شهرهاي
تهران و شیراز با استفاده از مدل RDRCNN

همانطور که در شکل ( )12قابل استناد است يافتههاي
نهايي حاکي از آن است که مدل  RDRCNNدر
آشکارسازي عارضه راه از تصاوير راداري سنتینل1-
شهرهاي تهران و شیراز تقريباً مشابه عمل کرده و در اين

در اين مقاله با پیشنهاد يکي از مدلهاي يادگیري
عمیق به تشخیص و آشکارسازي عارضه راه درونشهري
کالنشهرهاي تهران و شیراز با استفاده از تصاوير راداري
سنتینل 1-پرداخته شد .در اين راستا پس از پیشپردازش
تصاوير از  8شهر مختلف ،ابتدا با استفاده روش قطعهبندي
معنايي تمام پیکسلهاي مربوط به عارضه راه در تصاوير
تصوير راداري برچسبگذاري شده و پسازآن تصاوير فوق به
قطعات  256×256تبديل شدند .در مرحلهي بعد پس از
جداسازي قطعات نامناسب بهصورت يکسان در تمام تصاوير،
تعداد قطعات مربوط به دادهي تست ،آموزش و اعتبارسنجي
انتخاب شدند .در اين راستا دادهي تست درنهايت پس از
مراحل فوق ،با استفاده مدل  RDRCNNاقدام به آموزش،
ارزيابي و تشخیص و آشکارسازي عارضه راه درونشهري
شهرهاي تهران و شیراز با استفاده از تصاوير راداري
سنتینل 1-شد.

اس

 -5بحث
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راستا بهصورت محدود در نتايج شهر شیراز معیارهاي
ارزيابي صحت اندکي بهبود يافتهاند؛ اما بهطورکلي يافتههاي
نهايي از هر دو شهر فوق دقت بااليي را نشان نميدهد.
نکته قابلتوجه اينکه معیار دقت کلي يا  ،OAمعیار
دقیقي بهمنظور صحت سنجي نتايج نميباشد؛ به اين دلیل
که معیار فوق تمام پیکسلهاي موردنظر در يک تصوير
يعني پیکسلهاي برچسبزني شده و غیر برچسبزني شده
را در نظر ميگیرد و اين مورد باعث ميشود که مقدار معیار
فوق بهصورت محسوسي افزايش پیدا کند .همانطور که از
نتايج هم قابل استناد است در دو خروجي تصاوير سنتینل-
 1معیار  OAمقدار بسیار بااليي نسبت به معیارهاي ديگر
دارد که درواقع علت اين مقدار باال ،در نظر گرفتن تمام
پیکسلها و کالسهاي مدنظر است؛ بنابراين معیارهاي ،P
 Rو  F1ازنظر علمي قابل استنادتر هستند و در تمام مراجع
و اسناد معتبر که درزمینهي شناسايي و آشکارسازي عارضه
راه وجود دارد ،از آنها استفاده کردهاند .هرچند در بین
معیارهاي  R ،Pو  F1هم معیار  Pيعني صحت يا همان
تعداد اسناد صحیح بازگردانده شده توسط مدل ،در بعضي از
مطالعات بهعنوان يک معیار مناسب براي صحت سنجي
نسبت به معیارهاي ديگر به آن استناد کردهاند [ 4و  ]15يا
اينکه در بعضي از مطالعات ديگر معیار  F1بهعنوان معیار
مناسب در نظر گرفتهشده است [ 21و .]40

در تحقیق حاضر براي اولین بار بهصورت همزمان از
تصاوير راداري سنتینل 1-دو شهر مختلف (تهران و شیراز)
با شرايط برابر ازنظر دادههاي آموزشي ،اعتبارسنجي و
شبکهي عصبي عمیق با معماري يکسان اقدام به
آشکارسازي عارضه راه گرديد .بهطورکلي ،نتايج حاصله
حاکي از آن بود که مدل  RDRCNNدر هر دو شهر تهران
و شیراز تقريباً يکسان عمل کرده و نتايج حاصل از تصاوير
تست شهر شیراز هم ازنظر بصري و هم ازنظر متريکهاي
ارزيابي صحت اندکي بهتر از نتايج حاصل از شهر تهران
بوده است .در اين میان در يافتههاي حاصل از هر دو شهر
تعداد پیکسل هايي که مربوط به کالس راه نبودند مدل
آنها را کالس راه تشخیص داده است بهوفور مشاهده مي-
شود که علت اين امر وجود واحدهاي  DPUو RCU
موجود در معماري مدل  RDRCNNاست که در اين
راستا پیچیدگي بیشتر شبکهي راهها در شهر تهران متأثر
از همین واحدها بوده و بیشتر از شهر شیراز پیکسلهاي
غیر راه بهعنوان کالس راه تشخیص دادهشدهاند.
بهطورکلي در اين پژوهش برخالف تحقیق  Zhangو
همکاران )2019( ،که از مدل  FCNجهت شناسايي و
استخراج عارضه راه از تصاوير راداري سنتینل 1-استفاده
کرده بود [ ،]4استفاده از مدل  RDRCNNبراي شهرهاي
تهران و شیراز چندان قابلآموزش نبود و نتايج نهايي دقت
قابل قبولي ازنظر بصري و متريکهاي آماري نداشت .در
همین راستا شیخقادري )1400( ،در تحقیقي به اين
نتیجه دستيافت که استفاده از مدل  FCNدر کنار مدل
 RDRCNNبهمنظور آشکارسازي و استخراج راه از تصاوير
سنتینل 1-شهر تهران نتايج قابل قبولي نداشته و نتايج
نهايي آنهم ازنظر بصري و هم ازنظر متريکهاي صحت-
سنجي دقت بااليي را نشان نداده است [.]41
نکتهاي که در اين تحقیق وجود دارد و در پژوهش
شیخقادري )1400( ،هم به آن اشارهشده است []41؛
اينکه در هنگام آموزش شبکه با تصاوير مختلف از
شهرهاي ايران ،دقت آموزش پايین و خطاي آن تا حد
زيادي باالبود؛ اما موقعي که تعداد  200قطعه تصوير با
اندازهي  256×256برچسبگذاري شده از تصاوير راداري
شهر پکن چین که داراي شبکه راه با پهناي عريض ،منظم
و پیچیده به روند آموزش اضافه شد ،دقت آموزش بهطور
چشمگیري افزايش پیداکرده است (شکل .)13
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مقايسه با تحقیقات پیشین ،يافتههاي حاصله در اين تحقیق
به دلیل مشکالت ذکرشده در طول انجام فرايند و همچنین
فقدان مطالعات الزم درزمینهي آشکارسازي عارضه راه با اين
تصاوير ،نميتوان با قاطعیت در مورد آن اظهارنظر کرد.

 -6نتیجهگیری

شکل  .-13نمونهاي از تصوير راداري سنتینل 1-شهر پکن چین

پس از بررسي اين موضوع ،مشخص شد که پهناي عرض
راهها در اين موضوع تأثیر چشمگیري دارد .درواقع اکثر
شهرهاي ايران پهناي عرض راههاي آن کوچک است و اين
موضوع در تصاوير راداري به علت ماهیت تصويربرداري که
دارند ،نمايانتر هم ميشود .لذا با توجه به نتايج تحقیق
 Zhangو همکاران )2019( ،که در تصاوير مورداستفادهي
آنها راهها عرض و پهناي بزرگتري داشتند [ ،]4نتايج
پژوهش شیخقادري )1400( ،و همچنین نتايج حاصل از
خروجيهاي تصاوير راداري در اين تحقیق براي شهرهاي
تهران و شیراز ،قابل استناد است عرض و پهناي راهها در
نحوهي آموزش و همچنین دقت نهايي آشکارسازي و
استخراج عارضه راه از تصاوير راداري سنتینل 1-تأثیر بسزايي
دارد .در همین راستا  Hongو همکاران )2018( ،نیز به اين
مسئله اشارهکردهاند که آشکارسازي و استخراج راه با استفاده
از روشهاي يادگیري عمیق در تصاوير ماهوارهاي بهشدت
تحت تأثیر طیف ،بافتها و موقعیتهاي مختلف قرار
ميگیرد؛ در همین حال ،ويژگيهاي هندسي جادهها نظیر
تغییر انحنا و عرض نیز چالشهايي را براي استخراج راه به
ارمغان ميآورد [ .]42لذا با توجه به مراجع و مستندات
موجود ،نتايج حاصل از اين تحقیق که دقت بااليي براي
خروجيهاي شهرهاي تهران و شیراز نداشت؛ ميتواند قابل
توجیه باشد .بهطورکلي وجود پیکسلهاي مخلوط در تصاوير
راداري همچنین نويز اسپیکل ،ضرايب پسپراکندگي متفاوت
تصاوير  SARسنتینل 1-و کمعرض بودن راهها در تصاوير
تست (شهرهاي تهران و شیراز) و دادههاي آموزشي ،فرايند
برچسبگذاري را با چالش و نهايتاً باعث پايین آمدن دقت
مدل مورداستفاده ،شده است .از طرفي هم با توجه به ماهیت
و قدرت تفکیک مکاني پايین تصاوير راداري سنتینل 1-و
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در اين مقاله ،يک شبکه عصبي پیچشي باقیمانده عمیق
پااليششده ( )RDRCNNبا يک واحد متصل باقيمانده
) (RCUو يک واحد ادراک متسع شده ) (DPUباهدف
شناسايي و آشکارسازي راه از تصاوير سنجشازدور راداري و
ارزيابي و مقايسهي دقت خروجيهاي نهايي در کالنشهرهاي
تهران و شیراز با شرايط برابر ارائه گرديد .در اين راستا پس از
آمادهسازي و برچسبگذاري تصاوير راداري سنتینل 1-با
روش قطعهبندي معنايي از  8شهر مختلف با ويژگيهاي
مختلف ازنظر هندسه ،شکل و عرض راهها ،از مدل
 RDRCNNبراي تشخیص و آشکارسازي راههاي دوتا از
مهمترين شهرهاي ايران اقدام شد .يافتههاي پژوهش
نشاندهنده دقت پايین خروجيهاي هر دو شهر هم ازنظر
کیفي و هم ازنظر کمي ميباشد .در اين میان استفاده از
تصاوير با قدرت تفکیک مکاني متوسط راداري سنتینل 1-به
علت پايین بودن وضوح مکاني ،وجود پیکسلهاي مخلوط ،باز
پراکنشهاي متفاوت و کمعرض بودن راهها (در شهرهاي
ايران) مشکالتي را در هنگام برچسبگذاري ايجاد کردند و
همین موارد نهتنها دقت آموزش شبکه را پايین آوردند بلکه
دقت نهايي خروجيهاي هر دو منطقهي موردمطالعه (تهران
و شیراز) را تحت شعاع قراردادند .بهطورکلي با مقايسهي
نتايج حاصل از اين پژوهش و تعداد محدود پژوهشهاي ديگر
ميتوان به اين قضیه بهصورت تقريبي پي برد که شناسايي و
آشکارسازي عارضه راه با استفاده از تصاوير راداري سنتینل1-
ميتواند کار چالشبرانگیزي عليالخصوص در شهرهاي ايران
باشد؛ بنابراين پیشنهاد ميشود در مطالعات آتي با بهرهگیري
از ديگر روشهاي مبتني بر شبکههاي عصبي عمیق به
تشخیص و آشکارسازي عارضه راه از تصاوير سنتینل 1-در
ديگر شهرهاي ايران پرداخته شود.

سپاسگزاری
نويسندگان اين مقاله از آژانس فضايي اروپا به خاطر
در اختیار قرار دادن تصاوير ماهوارهاي راداري سنتینل،1-
نهايت تشکر و قدرداني را دارند.
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