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چکیده
يکی از مطالعات کاربردی در زمینه تحلیلهای شیئ مبنا ،استخراج عوارض شهری است .ساختمانها از مهمترين عوارض شهری در نقشههای بزرگ
مقیاس میباشند ،لذا فرآيند شناسايی و استخراج اين عوارض به ويژه در فرآيندهای مکان مبنای مرتبط با پدافند غیرعامل از اهمیت بااليی
برخوردار است .به دلیل تنوع خصوصیات طیفی و هندسی اين دسته از عوارض ،شناسايی آنها در مناطق مطالعاتی مختلف ،با مشکالتی همراه
است .در اين پژوهش با استفاده از تحلیل شیئ مبنا و ويژگیهای استخراجشده از دادههای لیزری و عکس های هوايی به شناسايی ساختمانهای با
سقف شیبدار پرداخته میشود .در گام نخست پس از فرآيند بخشبندی ،جداسازی عوارض مرتفع و غیرمرتفع با استفاده از اليه شیب و جهت
شیب انجام میشود .در گام بعدی با استخراج ويژگیهای هندسی و مفهومی ،تفکیک درختان و ساختمانها از يکديگر انجام میگردد .در گام پايانی
بازسازی ساختمانهای از دسترفته ،توسط عملگرهای ريختشناسی صورت میپذيرد .تلفیق دو دسته داده ورودی در سطح تصمیمگیری منجر به
بهرهمندی از مزايای ويژگیهای هر دو داده میشود و هرکدام از آنها میتواند مشکالت و کاستیهای ديگری را پوشش دهد .در روش پیشنهادی،
يک راهبرد قاعده مبنا مبتنی بر تولید ويژگیهای هندسی و مفهومی و استفاده از شیوه چند مرحلهای در نظر گرفته شده است .سرانجام دقت کلی
شناسايی رده ساختمان %70 ،و ضريب کاپا  2/79بهدست آمد .نتايج ،نشاندهنده قابلیت باالی روشهای شیئ مبنا در شناسايی عوارض شهری

نظیر ساختمانها با تلفیق دادههای اليدار و عکسهای هوايی با وجود تنوع شکل در محیطهای شهری میباشد.
كلیدواژهها :شناسايی ساختمان ،عکس هوايی ،اليدار ،ويژگیهای هندسی و مفهومی ،تحلیل شیئ مبنا

 -9کارشناس ارشد سنجش از دور ،دانشگاه تربیت دبیر شهید رجايی
 -6استاديار گروه مهندسی نقشهبرداری ،دانشگاه تربیت دبیر شهید رجايی ، a.malian@sru.ac.ir ،نويسنده مسؤول
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 -1مقدمه
شناسايی عوارض شهری در زمینه هايی همچوون پدافنود غیرعامول،
برنامهريزی های مکان مبنا ،آمادگی در برابر مخاطرات طبیعی نظیور
سیل و زلزله و يا حوادث غیرمترقبه مانند آتشسوزی دارای اهمیت و
مورد تحقیق بسیاری از متخصصان بوده اسوت .دانوش دورکواوی بوه
عنوان منبع غنی تولید اطالعات مکانی و نقشههوای منواطق شوهری
مورد استفاده قرار میگیرد .تشخیص ساختمانهای شهری با استفاده
از تصاوير هوايی و دادههای اليدار از موضووعات مهوم و پرچوالش در
تصويرسنجی 9و سنجش از دور میباشد .همچنین ،استخراج خودکوار
اين دسته از عوارض کاربردهای مفیدی در زمینه استخراج اطالعوات
مکانی و بروزرسانی پايگاه داده را فراهم میکند .استفاده از دادههوای
اليدار در کنار دادههای نوری به دلیل ويژگوی ارتفواعی سواختمانهوا
موجب افزايش دقت در تشخیص عوارض خواهد شود .بوهطوور کلوی
شناسايی سواختمان در دادههوای تصوويری بوه دو روش مبتنوی بور
پیکسل 6و مبتنی بر شیئ 3انجام مویشوود .در روش پیکسول مبنوا،
واحد محاسباتی پايه پیکسل است و ارزشهای عددی تصاوير ،مبنای
ردهبندی را تشکیل میدهند [ .]9در اين روش پیکسلهای تصوير بر
اساس مشخصهای که برای هر پیکسل استخراج میشود در ردههوای
مرتبط قرار میگیرند .در تحلیل شویئ مبنوا ،بخوشبنودی تصووير از
مهمترين مراحل پیادهسوازی مویباشود .در ايون روش ،بوهکوارگیری
بهترين گوروه پارامترهوای بخوشبنودی شوامل عودد مقیواس و وزن
ناهمگنی طیفی و شکلی از اهمیت بااليی برخوردار است .اين روش به
تحلیل اشیاء تصويری میپردازد و خصوصیات مکانی و طیفی را مورد
ارزيابی قرار میدهد .استفاده از پارامترهايی چون شکل ،بافت ،طیوف
و نیز اطالعات مفهومی يکی از نقاط قوت روش شیئ مبنا است [.]6

 -2مروری بر تحقیقات پیشین
صمدزادگان و همکاران در سال  6292به منظور ردهبندی داده هوای
اليدار ويژگیهايی از ماتريس هم رخداد خاکستری را استخراج کردند
و به کمک روش ماشین بوردار پشوتیبان فرآينود ردهبنودی را انجوام
دادهاند [ .]3در مقاله مذکور محدوده شهری با دقت باال بوه ردههوای
ساختمان ،درخت و زمین ردهبندی شده است Mumtaz .و همکاران
با استفاده از دادههای اليدار و تصاوير هوايی به شناسوايی سواختمان
پرداختند [ .]8روش بهکوار رفتوه مبتنوی بور انتخوا حود آسوتانه و
جداسازی عوارض مرتفع برپايوه رده بنودی بیشوترين شوباهت بووده
است .در روش پیشنهادی ايشان ،ساختمانهايی با بامهای نامتعوار
1-Photogrammetry
2-Pixel-Based
3 -Object-Based

قابل اسوتخراج نبودنود Awrangib .و همکواران روشوی را بوهمنظوور
استخراج ساختمان با استفاده از دادههای اليدار و تصاوير چندطیفوی
ارائه کردند [ .]5در روش پیشنهادی ايشان ،بوه دلیول عودم در نظور
گرفتن شیب و جهت شیب در مناطق پیچیده و پرتراکم با شیب زياد
امکان شناسايی صحیح عوارض سواختمانی فوراهم نبوود .انصواری بوا
استخراج ويژگی از تلفیق دادههای اليودار و تصووير قوائم ،ردهبنودی
عارضه ساختمان را در دو تحلیل پیکسل مبنا و شیئ مبنا انجوام داد
تا روشی بهینه برای شناسايی اولیه از عارضه ساختمان بهدسوت آورد
[ .]2عدم شناسايی مناسب ساختمانهايی که در میان درختان انبوه
قرار داشتند ،از معايب اين روش است .الگوریتمهای ردهبندی عووار،
در مناطق پیچیده شهری مانند منطقه مورد مطالعه که ساختمانها در میوان
تراکم درختان و دارای سقف شیروانی هستند بوا مکوتیتی هموراه اسو
 Zhouو همکوواران روش وی شوویئ مبنووا بووهمنظووور تحلیوول و تعیووین
خصوصیات ساختار منظر شهری در سطح قطعه ملک 8بوا اسوتفاده از
تصاوير با توان تفکیک باالی هوايی و دادههای اليدار ارائه دادنود [.]0
پايگاه داده مکانی ديگری شامل خصوصیات مرز قطعه ملکها و پوای
ساختمانها برای تسهیل بخشبندی و بهدست آوردن دقت بواالتر در
ردهبندی مورد استفاده قرار گرفت .نقطه قوت اين بررسی توانايی داده
اليدار در متمايز ساختن رده درختان و بوته و استفاده از پايگواه داده
کمکی برای تمايز راه از پیادهرو است [ .]7در پژوهشهوای مشوابهی
که در ايون زمینوه بوه اسوتخراج سواختمان پرداختوهانود ،از تصواوير
ماهوارهای با توان تفکیک باال و اليدار استفاده شده است که به دلیول
وجوود بانود فروسورز نزديوک در تصواوير ،چالشوی بورای جداسووازی
ساختمانها و درختان ايجاد نمیشود [ .]1-92منصوریفر و همکاران
در مقاله ای بوا اسوتفاده از ماشوین بوردار پشوتیبان در تحلیول هوای
پیکسل مبنا و شیء مبنا به شناسايی ساختمان بوه کموک دادههوای
اليدار و نوری پرداخته شده است [ .]99در اين مقاله بهمنظور مقابلوه
با عوارض متراکم و ساختمانهای بوا سوقف شویروانی ،بوه اسوتخراج
ويژگی از تصوير هوايی و داده اليدار پرداخته و طی دو تحلیل شویء
مبنا و پیکسل مبنا شناسايی ساختمان صورت گرفته است .در تحلیل
شیء مبنا به دلیل استفاده از ويژگویهوايی شوامل شوکل و سواختار،
شناسايی رده ساختمان مطلو تر انجام شد .در ايون مقالوه در حوین
فرآيند طبقهبنودی ،ورود ويژگویهوای طیفوی نظیور  NDVIموجوب
کاهش دقت شده است که به دلیل نزديک بودن مقادير در نمونههای
آموزشی ،اختالط در فضای بهینهسازی طبقهبندی را به هموراه دارد.
تحقیق حاضر با استفاده از يک مدل سلسله مراتبی و تصومیمگیوری
دانش مبنا به استخراج سواختمان پرداختوه اسوت .همچنوین بودون
استفاده از باندهای فروسرز ،با اسوتفاده از ترکیوب رنگوی  RGBو بوا
استفاده از روش قاعوده مبنوای شویئگورا بوه جداسوازی درختوان و
4- Parcel
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ساختمانها اقدام میشود .در پايان به کمک برخی ويژگیهوای پوس
پردازشی اقدام به بهبود و بازيابی ساختمانها میگردد .الگوريتمهوای
ردهبندی عوارض ،در منواطق پیچیوده شوهری ماننود منطقوه موورد
مطالعووه کووه سوواختمانهووا در میوان تووراکم درختووان و دارای سووقف
شیروانی و شیشهای هستند با مشکالت بسویاری مواجوه مویباشوند
[.]96

 -3مبانی نظری تحقیق
با توجه به عملکرد نامناسب روشهای پیکسول مبنوا و تولیود نتوايج
غیرواقعی ،برای تصاوير با توان تفکیک باال ،روشهای مبتنی بر شویئ
معرفی شدهاند .روشهای ردهبندی مبتنی بر شیئ ،شامل بخشبندی
و ردهبندی میباشند .مجموعهای از پیکسلهای مجاور و مرتبط شیئ
تصويری را ايجاد می کنند .پس از تولید اشیاء تصويری اقدام به تولید
ويژگیهای ساختاری و مفهومی بورای هوريوک از اشویای تصوويری
می شود و سرانجام طی انجام مراحلی ،عوارض موورد نظور ردهبنودی
میشوند.

 -1-3تحلیل تصویری شیئ مبنا
روش شیئ مبنا از خصوصیات و ويژگیهايی استفاده میکند که برای
ذهن انسان قابل درک است .بهطور کلی تحلیل شیئ مبنای تصويری
به روشی اطالق میشود که به بخشبندی تصواوير سونجش از دور و
تبديل آن به اشیای تصويری معنادار میپردازد و خصوصیات مکوانی،
طیفی و زمانی آنها را مورد ارزيابی قرار میدهد .روشهای ردهبندی
شیئ مبنا توانايی بیشتری در مقايسه با روشهوای ردهبنودی سونتی
پیکسل مبنا نشان دادهاند .از جمله داليول برتوری روش شویئ مبنوا
نسبت به روش پیکسل مبنا مویتووان بوه امکوان اسوتفاده از قودرت
تفکیک مکانی و طیفی باالتر دادههوای ورودی اشواره کورد .چورا کوه
دستيابی به نتايج رضايتبخش در روش پیکسل مبنوا ،در شورايطی
که داده منطقه مورد مطالعه دارای قودرت تفکیوک مکوانی و طیفوی
بااليی باشد ،دشوار است .روشهای شیئ مبنوا ،نیازمنود نمونوههوای
آموزشی کمتری میباشند و اين نیز از جمله مزايای ديگر اين دسوته
از تحلیلهای تصويری است.

 -2-3ویژگی دادههای مورد استفاده در تحقیق
با توجه به دسترسی به داده های لیزری و عوارض ساختمانی شیبدار
در منطقه مورد مطالعه و بهمنظور جلوگیری از اختالط ردههای راه و
سواختمان بوه دلیول شوباهت در ويژگویهوای هندسوی و طیفوی ،از
دادههای لیزری استفاده شد .به کارگیری ويژگی ارتفواعی در منواطق
پیچیده شهری که ساختمانهای با سوقف شویبدار و درختوان بلنود
دارند ،بهمنظور شناسايی بهتر عارضه ساختمان ،مناسب خواهود بوود.
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بدين منظور استفاده از اليه شیب و جهت شویب و تولیود آن توسوط
برنامهای در نرمافزار  MATLABدر دستور کار قرار گرفت.
 -1-2-3ویژگیهای استخراجشده از داده الیدار
دادههای ارتفاعی در مناطق پرتراکم شهری با ساختمانهای شیبدار
و درختان بلند ،برای شناسايی بهتر عارضه ساختمان مناسوب اسوت.
همچنین عدم توث یرپوذيری از سوايه و جابوهجوايی ارتفواعی ،تولیود
مستقیم مودل رقوومی رويوه ،9اسوتفاده از دادههوا در فرآينود زموانی
کوتاهمدت ،تراکم باالی نقواط برداشوتشوده در سوطحی گسوترده و
هزينه به نسبت پائین از جمله مزايای سوامانه اليودار در مقايسوه بوا
تصاوير هوايی میباشد .با انتخا يک حود آسوتانه مناسوب عووارض
مرتفع که شامل درختان و ساختمانها هستند شناسايی میشوند .بوا
استفاده از ويژگی شیب و جهت شیب میتوان ساختمانهای با سقف
شیروانی را استخراج کرد و تحلیول دقیوقتوری از پیچیودگی منطقوه
مورد مطالعه به عمل آورد .با توجوه بوه ماهیوت گسسوته 6و نوامنظم
برداشت لیزری ،احتمال قرارگیری دقیق آنها بور روی عارضوه موورد
نظر پايین است ،لذا اين داده منبوع کواملی بورای اسوتخراج دقیوق و
صحیح عوارض نمیباشد .بنابراين به دلیل محدوديتهای اسوتفاده از
تک منبع برای استخراج عوارض و برای جبران کاستیها ،از ترکیب و
تلفیق با ساير دادهها استفاده میشود.
 -2-2-3ویژگیهای استخراجشده از تصویر هوایی
فضای ويژگیهای استفادهشده شامل ويژگیهوای هندسوی ،طیفوی و
مفهومی است .بهمنظور استخراج ويژگویهوای هندسوی و سواختاری
ابتدا قواعدی که موجب میشود سواختمان از سواير عووارض متموايز
شود شناسايی مویشووند .نخسوتین ويژگوی هندسوی ،ويژگوی ابعواد
ساختمان است .بنابراين ،نسبت طول به عرض که بوهمنظوور تشوريح
مشخصه کشیده بودن اشویای خطوی بوهکوار مویرود .چهوار ويژگوی
هندسی ديگر نظیر شاخص مرز ،3فشردگی 8و عدم تقارن 5بوهمنظوور
تشخیص خصوصیات اشیای فشرده و جداسازی آنها از اشیای خطی
بهکار میروند.

 -4مواد و روش تحقیق
تصاوير هوايی مورد استفاده در پوژوهش حاضور مربووط بوه دوربوین
رقومی  Ultra Cam Dاست که دارای ابعواد  6522×6522پیکسول و
توان تفکیک مکانی  5 cmمیباشد .اين تصوير هوايی متعلق به بخش
مناطق مسکونی شهر  ، Zeebrugesيکوی از شوهرهای کشوور بلژيوک
)1- Digital Surface Model (DSM
2- Discrete
3- Border Index
4- Compactness
5- Asymmetry
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واقوع شوده
و
است که در موقعیت جغرافیوايی
است (شکل  . )9اين تصوير قائم که توجیهات خوارجی و داخلوی آن
نیز انجام شده است ،تهیه شد و برای انجام تحلیلهوای موورد نظور و
دستيابی به پارامترهای الزم و سرانجام ايجواد مجموعوهای از قواعود
قابل اطمینان بهمنظور شناسايی ساختمان بهکار گرفته شد.

 -5پیادهسازی و آزمایش
در اين بخش به تشريح فرآيند بخشبندی تصوير و پس از آن تفکیک
مناطق مرتفع ،طراحی و تشريح فضای ويژگی بهمنظور ايجواد تموايز
میان رده عارضه ساختمان از ساير عوارض پرداخته میشود .همانطور
که در شکل ( )6نیز مشاهده میشود بر اساس رونود اجورا طوی سوه
مرحله به شناسايی ساختمانهای با شقف شیبدار پرداخته شده است.
در اين مراحل ابتدا پوس از تفکیوکپوذيری میوان عووارض مرتفوع و
غیرمرتفع به جداسازی درختان و ساختمانها با تعريف ويژگویهوای
ساختاری و مفهموی پرداخته میشود و در مرحله پايوانی بوهمنظوور
بازيابی ساختمانهای از دست رفته و يا شناسايی نشده از روش های
پسپردازش که در ادامه توضیح داده خواهدشد پرداخته میشود.

شکل  -1داده های به کاررفته در منطقه مورد مطالعه:
الف) تصویر هوایی  ،ب) برداشت لیزری

 -1-4هممرجع کردن دادهها
بهمنظور هممرجع کردن داده اليدار بوا عکوس هووايی قوائمشوده بوا
استفاده از  82نقطه با پراکندگی و توزيوع مناسوب کوه بیشوتر نقواط
گوشههای ساختمان قابل تشخیص در تصوير اليدار بودند ،دادهها بوه
کمک تبديل افاين و با دقت  2/3در واحد پیکسل هممرجع 9شد.

 -2-4پیشپردازش دادهها
6

پیشپردازش دادهها ،شامل آمادهسازی دادههای اليدار برای پااليش
و بهبود 3دادههای موجود و نیز بارزسازی 8مکوانی دادههوای تصووير
ماهوارهای میباشد .با توجه به اينکه میان توان تفکیک داده اليدار و
تصوير رنگی اختال وجود دارد و ممکن است تصوير رنگوی از بافوت
بارزتری برخوردار باشد و همچنین نمايش بهتر و کاهش نويز ،پااليوه
نرمکننده 5گوسین با هسته  3×3بر روی تصوير اعمال میشود .اکنون
با توجه به اينکه اطرا ساختمانها شیب به يکباره تغییور مویکنود
میتوان با اعمال پااليههايی اليه جديودی بورای اسوتخراج اطالعوات
مورد نیاز ايجاد کرد .در ايون مرحلوه اليوه  DSMنورم تولیود شوده و
سپس اليه شیب بر اساس  DSMنرمشده تهیه میگردد .گام اساسوی
برای شناسايی ساختمان به عنوان يکی از مهمترين اجزای مدلهوای
شهری ،شناسايی و تفکیک دادههای ساختمانی از ديگر دادهها نظیور
زمین ،درختان و پوشش گیاهی است.

1- Co-Register
2- Filtering
3- Enhancement
4- Highlight
5- Smoothing

شکل  -2روند اجرای پژوهش

 -1-5بخشبندی تصویر
بخشبندی 2فرآيندی است که طی آن پیکسلهای تصوير بوا اعموال
توصیفگر 0به گروه پیسکلها يا اشیای تصويری تبديل میشوند .برای
انجام فرآيند بخوشبنودی تصووير در روش پیشونهادی ،پارامترهوای
) و وزن
) و شووکلی (
مقیواس ،وزن نواهمگنی طیفوی (
) و نیز وزن باندهای طیفی بر
) و فشردگی (
نرمی (
اساس میزان ناهمگنی طیفی و ناهمگنی شکلی که تابعی از محویط و
مساحت شیء مورد نظر است برای هر شیء محاسبه میشود( .روابط
 9تا .)3
()9
6- Segmentation
7- Descriptor
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مرتفع و غیرمرتفع تفکیک میشود .سپس بوا اسوتخراج ويژگویهوای
()6

ساختاری و مفهومی ،دو رده ساختمان و درختان از يکديگر تفکیوک
می شوند .در انتها نیز با استفاده از برخی از عملگرهای ريختشناسوی

()3
حداکثر وزن بورای پارامترهوای نواهمگنی شوکلی ( )2/5و بورای
نرم وی ( )2/9و حووداقل وزن بوورای نوواهمگنی طیف وی ( )2/9و بوورای
فشووردگی ( )2/9در نظوور گرفتووه شوود .در ايون مرحلووه ،انتخووا وزن
پارامترها بسیار حائز اهمیت میباشد.

 -2-5تفکیک مناطق مرتفع از غیرمرتفع

به بازيابی ساختمانهای از دست رفته پرداخته میشود .روشن اسوت
که در منطقه موورد مطالعوه بوه دلیول وجوود عووارض مرتفوع نظیور
درختان نمیتوان در يک سطح بخشبندی هموه سواختمانهوا را در
قالب يک شیئ قورار داد .بنوابراين ،بايود مجموعوهای از ويژگویهوای
ساختاری و مفهومی بهمنظور شناسوايی منواطق سواختمان اسوتفاده
شود .به عنوان مثال ويژگی که برای اين منظور طراحوی شود نسوبت
فاصله مرکز قل شیئ به طول شیئ مورد نظر بود (رابطه .)8

در مناطق مرز ساختمان تغیویور شیب زياد است و در مناطق همگن
و مسطح شیب تغییر زيادی ندارد .اليه جهوت شویب ،کوه در آن هور
پیکسل دارای مقادير  2تا  322درجه است برای شناسايی عوارضوی
همچون راه که دارای جهت يکسان میباشند مناسب است (شکل .)3
رده بوته در مقايسه با رده راه و چمن تغییرات شیب بیشتری دارد .از
طرفی ديگر ،عوارض اين رده از دو رده ديگر بیشتر است.

()8
در مرحله بعد هد شناسوايی و تفکیوک اشویای رده سواختمان
میباشد ويژگی زير ،متمايزکننده خصوصیات خطی اشویاء اسوت کوه
مورد استفاده قرار میگیرد .بنابراين برای تشريح مشخصوه کشویدگی
اشیای خطی از ويژگی رابطه ( )5استفاده میشود.
()5
ويژگی ترکیبی بر اسواس ويژگوی فشوردگی اسوتفاده شود .ايون
ويژگی میزان فشردگی هندسی شیئ را نمايش میدهد .که بر اساس
رابطه ( )2از ضر طول و عرض شیئ تقسیم بر تعوداد پیکسولهوای
شیئ ) (Nبهدست میآيد.
()2
مقدار اين ويژگی در بازه  2تا  9است .در صورتی که شکل شویئ

شکل  -3الف) الیه شیب ،ب) الیه جهت شیب ،ج) اعمال پاالیه
پایینگذر بر روی الیه شیب و شناسایی مرز ساختمانها .د)
تلفیق الیه فیلترشده و جهت شیب و شناسایی مناطق مرتفع.

 -3-5تعریف ویژگیهای ساختاری و مفهومی
طراحوی ويژگوویهوا بوور مبنووای معیارهوای تفکیووک رده سوواختمان و
غیر ساختمان ،اهمیت زيادی در غلبه بر تنوعات طیفوی و هندسوی و
عدم اغتشاش میان ردهها دارد .بر اين اساس ،مدل پیشنهادی شوامل
سه مرحله میباشد .نخست ،منطقه مورد نظور بوه دو دسوته منواطق

مورد نظر نزديک به مستطیل باشد مقدار اين ويژگی  9خواهد بود .به
عنوووان معیوواری ديگوور بوورای جداسووازی سوواختمان ،مسوواحت شوویئ
تصويری بیرون مستطیل با مساحت قسمتی از مسوتطیل کوه توسوط
شیئ تصويری در بر گرفته نشده است مقايسه مویگوردد .بورای ايون
منظور شاخصی به عنوان شاخص مرز طبق رابطه ( )0تعريف میشود.
()0
در رابطههای فوق  Length , Distanceو  Widthبهترتیب  ،طول،
عرض و  eطول مرز شیئ تصويری میباشند.
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ويژگی ديگری که در اين مرحله استفاده میشوود ،ويژگوی عودم
تقارن میباشد .به اين ترتیب که يک بیضی به شیئ محاط میشود و
ويژگی مورد نظر برابر با نسبت قطر کوچک به قطر بزرگ بیضی است.
طبق رابطه  7هرچه شیئ مورد نظر به شکل چهار ضلعی نزديکتور و
منتظمتر باشد ،مقدار اين ويژگی به سمت صفر میل میکند.

()7
ويژگیهای مفهومی شامل مجموع مرز مشترک بوا اشویای سواير
ردهها و  % 5مرز مشترک با اشیای رده ساختمان میباشند.

 -4-5تعیین حد آستانه بهمنظور تفکیک ردهها

 -5-5پسپردازش
در روش آستانهگذاری برخی از درختان به عنوان سواختمان معرفوی
شده اند که علت آن بزرگوی اخوتال پوالس اولیوه و نهوايی سویگنال
ارتفاعی بازگشتی است .برای حل اين مشکل اشیائی کوه مقودار ايون
اختال برای آن ها کمتر از  2/35باشد بوه رده سواير عووارض تعلوق
داده موویشوووند .بووهمنظووور پووسپووردازشهووای الزم بوورای بازيووابی
ساختمانها از عملگرهای ريختشناسی همچون فرسايش ،3و اعموال
روش قاعده مبنا استفاده میشود .بنابراين در گوام نخسوت از عملگور
فرسايش بوا عنصور سواختاری  5×5اسوتفاده موی شوود .ا ور اعموال
عملگرهای فوق بر روی نتايج جداسازی سواختمانهوا در شوکل ()8
مشاهده میشود.

برای تفکیوک ردههوا بوه کموک ويژگوی از آسوتانهگوذاری 9اسوتفاده
میشود .حد آستانههای بهکار رفتوه در ايون پوژوهش بورای هور رده
مطابق جدول ( )9است.
جدول  -1ویژگیهای سطوح آستانهگذاری
حدآستانه کمینه

حدآستانه بیشینه

2/32

2/09

2/92

2/12

2/05

9/22

2/85

2/77

2/92

9/22

ویژگی

رده

ساختمان

شکل  -4الف) تفکیک ساختمانها از سایر عوارض ،ب) بازیابی
ساختمانهای ازدست رفته وبهبود بااعمال عملگرهای ریختشناسی

 -6ارزیابی نتایج
8

به لحاظ ساختاری ،ساختمانها معمووال فشورده و چنود ضولعی
موویباشووند [ .]2از جملووه محوودوديتهووای بووزرگ در بووهکووارگیری
الگوريتمهای شناسايی ساختمان در مناطقی مانند شهرهای پرتراکم،
مشووکل ردهبنوودی منوواطق پیچیووده بووه لحوواظ سوواختار و طیووف
پرتوسنجشی 6است .با افزايش پیچیدگیهای موجود در يوک تصووير،
تعداد توصیفگرهای الزم برای شناسايی عوارض و بوه تبوع آن توابوع
عضويت الزم برای معرفی عووارض و ويژگویهوای آنهوا بوه سوامانه
ردهبندی افزايش میيابد .به دلیل پیچیدگی نوواحی شوهری و تنووع
عوارض ،نیاز است برپايه نتايج اولیه ردهبندی عوارض ،پوسپوردازش-
هايی برای بهبود شناسايی ساختمان طراحی و پیادهسوازی شوود .در
روش پیشنهادی ،به کمک ويژگیهای مفهومی سعی در بهبود نتوايج
شده است.
1- Thresholding
2- Radiometric

بهمنظور بررسی دقت و صحت عملیات ،نتايج با نقشه واقعیت زمینی
مقايسه میشود .برای اين منظور ،نواحی بهطور کلی به بخشهای زير
تقسیم میشوند:
 -9نواحی از تصوير که ساختمان تشخیص داده شده و با واقعیت
مطابقت دارد (.)TP
 -6نواحی از تصوير که ساختمان نبوده و در خروجی نتايج نیز
ساختمان معرفی نشده است (.)TN
 -3نواحی از تصوير که ساختمان هستند ولی در تصوير خروجی
مشخص نشده است (.)FN
 -8نواحی از تصوير که ساختمان نبوده و در تصوير خروجی
ساختمان تشخیص داده شده است (.)FP
ماتريس ابهام و بخشهای مورد نظر در جدول ( )6آمده است.
3- Erosion
4- Ground Truth
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پیـش بیـنی
False Negative
)(FN

True Psitive
)(TP

True Negative
)(TN

False Positive
)(FP

واقــعیت

جدول -2راهنمای ماتریس ابهام

در پژوهش حاضر ،استخراج سواختمان طوی سوه مرحلوه پیواپی
انجام گرفت .جدول ( )3دقت روش های آستانهگذاری قبول و بعود از
ردهبندی را نشان میدهد .روش ارائهشده بدون استفاده از داده لیزری
و نیز روشی که توسط منصوریفر [ ]99بر پايه طبقهبندی با استفاده
از ماشین بردار پشتیبان در تحلیل پیکسل مبنا ارائه شده بود مقايسه
گرديد .نتايج حاکی از بهبود پارمترهای ارزيوابی در روش پیشونهادی
موویباشوود .همووانطووور کووه در جوودول ( )3نیووز مشوواهده موویشووود،
پارامترهای دقت روشها مورد مقايسه قرار گرفته است.
جدول  -3مقایسه پارامترهای دقت روشها
دقت
کلی

ضريب
کاپا

دقت تولیودکننده

دقت کاربور

پارامتورهای
دقت

ساير
عوارض

رده
ساختمان

ساير
عوارض

رده
ساختمان

رده عوارض/
روشها

%70/6

%76

2/77

2/18

2/71

2/76

روش
پیشنهادی

%09

%02/5

%05

%06

%03

%02

روش
پیشنهادی
بدون داده
لیزری

%73

%72

%72

%01

%02

%70

روش ()99

 -7نتیجهگیری
پدافند غیرعامل از مهم ترين رويکردها و راهبردها در حووزه موديريت
بحووران شووهری موویباشوود .ايمنووی و امنیووت از ديربوواز توواکنون در
برنامهريزی و مديريت سکونتگاههای شهری مورد توجه بوده است .در
اين میان ،پدافند غیرعامل را نیز مجموعوه اقودامات غیرمسولحانهای
میدانند که موجب کاهش آسیبپذيری نیروی انسانی ،ساختمانها و
تثسیسات شهری و تجهیوزات و شوريانهوای شوهری و منطقوهای در
مقابل عملیات خصمانه و مخر دشمن میگردد .فراهم کردن پايگاه
اطالعاتی از طريق شناسوايی سواختمانهوای شوهری بوا اسوتفاده از
دادههای دورکاوی و لیزری و تفکیک هريک از کاربریها در گامهوای
بعدی ،می تواند در شناخت بهتر مناطق شهری بهمنظور تصمیمگیری
مناسب در مواقع بحرانی بسیار حائز اهمیت باشد .در تحقیق حاضر از
روش شیء مبنايی برای شناسايی ساختمانهای شهری توسط تلفیق
دادههای نوری و لیزری استفاده شد .در روش شیء مبنا با توجوه بوه
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توان تفکیک باالی عوارض و بخوشبنودی بهینوه ،نتوايجی اطمینوان
پذيرتر حاصل میشود .تلفیق دو دسته داده ورودی (نوری و لیوزری)
در سطح تصمیمگیری منجور بوه بهورهمنودی از مزايوای هوردو داده
میشود و هرکدام از آنها میتواند مشکالت يکديگر را پوشش دهند.
با توجه به هد مورد نظر کوه شناسوايی سواختمانهوای کشویده و
شیبدار مطرح بود ،بهمنظور جلووگیری از اخوتالط و مشوابهتهوای
ردههای راه و ساختمان در ويژگیهای هندسوی ،از دادههوای اليودار
استفاده شد .بنابراين با توجه به عدم امکوان در نظور گورفتن ويژگوی
طیفی با توجه به تعداد باندهای تصوير هوايی ،ويژگوی ارتفواعی داده
اليدار نقش بسیار مهمی را برای پااليش عوارض مرتفع و غیورمرتفوع
ايفا میکند .در صورتی که فرآيند بخشبندی در روش تحلیول شویء
مبنا به درستی انجام شود نسبت به ساير روشها دقت باالتر و نیاز به
پسپردازش کمتری خواهد داشت .همانطور که در روند ايون مقالوه
نیز بررسی شد ،با در نظر گرفتن سطوح مناسوب مقايسوه ،مویتووان
اغتشاشات در ردهبندی را کمینه کورد و اعتمواد بوه نتیجوه نهوايی را
افووزايش داد .بووهمنظووور کوواهش عاموول انسووانی و افووزايش سووطح
خودکارسازی میتوان امکان فرآيند تولید نمونههای تعلیمی را توسط
روشهای بدون نظارت نظیر روش سلسله مراتبوی يوا خوشوه بنودی
انجام داد.
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Abstracts

Knowledge-Based Building Detection by Means of Integrating
Satellite Images and Laser Data
A. Arab Saeidi, A. Malian*

Abstract
One of the applied studies in the field of object-based analyses is the extraction of urban features.
Buildings are one of the most important urban features in large scale maps, so the process of
identifying and extracting these features is especially important in the location-based processes of
the passive defense. Due to the variety of spectral and geometric properties of these types of
features, their identification in different study areas is associated with some problems. In this study,
using an object-based analysis and extracted features from laser data and aerial photos to identify
buildings with a sloping roof are discussed. In the first step, after the segmentation process, the
separation of high and non-complicated features is done using the slope and gradient direction. In
the next step, by extracting the geometric and conceptual features, the separation of trees and
buildings from each other is done. In the final step, the reconstruction of the lost buildings is
performed by morphological operators. The combination of two categories of input data at the
decision level leads to benefits from the characteristics of both data, and each of them can cover
other problems and shortcomings. In the proposed method, a rule-based strategy is based on the
production of geometric and conceptual features and the use of a multi-stage approach. Finally, the
overall accuracy of the building category identification is 87%, and the kappa coefficient is 81%.
The results demonstrate the high capability of object-based methods to identify urban features, such
as buildings, by combining Lidar data and aerial photos despite the diversity of urban environments.

Key Words: Building Identification, Aerial photograph, Lidar, Geometric and conceptual
characteristics, Object-based analysis
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