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  چكيده 

 است افزايش حال در روز به روز مكاني هايداده استخراج براي منبع يك عنوان به تصويربرداري اهميت امروزه

، آيد يم دست به طريق اين از مكاني اطالعات مديريت هايسازمان نياز مورد هايداده اعظم بخش كه طوري به
هاي پردازش اطالعات در كاربري نياز بهاي، و هاي هوايي و ماهوارهاز طرفي با توجه به افزايش روزافزون سنجنده

به  يرشود. انجام تفس تفسير و تحليل تصاوير رقومي به خوبي حس مي جهتمختلف، نياز به ابزارهاي اتوماتيك 
براي حل اين مشكل استفاده از  .باشد بر و پرهزينه مي فرآيند زمان روش دستي به علت نياز به عامل انساني يك

كارگيري يك سيستم هوشمند به منظور اتوماسيون روند انجام تفسير تصوير موجب صرفه  اي و بهابزار رايانه
 تفسيراين تحقيق ابتدا مروري بر  درجويي در زمان، هزينه و همچنين كاهش خطاهاي عامل انساني خواهد شد. 

جديد و  سيستم تفسيري ،ادامهدر سپس  هاي تفسيري مختلف داشته وسيستم برخيتصوير و همچنين 
 شده است. ارزيابيو سازي  پيادهطراحي،  خبرههاي  سيستممعماري بر پايه  هوشمندي

  .ايخبره، تصوير هوايي/ماهواره ، سيستمتصوير تفسير هاي كليدي: واژه
  

  مقدمه - 1

ط چشم انسان، ذهن با توجه به تجربيات و دانش بدست آمده از عوارض پس از مشاهده اجسام توس
به عبارتي مغز انسان  .پردازدهاي مختلف ميها به شناسايي عارضهمختلف در طول زندگي و در ارتباط با آن

شمار موجود در جهان را به تعدادي كالس تقسيم كرده و در برخورد با هر صحنه ابتدا با  تعداد عوارض بي
دهد تا بتواند با كاهش حجم  ها، يك شناسايي بزرگ مقياس انجام ميعلق هر عارضه به يكي از اين كالست

اما اين شناسايي صرفاً بر اساس برخي خصوصيات  .اطالعات يك فهم كلي از محيط پيرامون داشته باشد
ه در جهان واقعي بين شود؛ در صورتي ك ظاهري است و روابط معنايي و كاربردي عوارض در نظر گرفته نمي

باشد كه به شكل قيود منطقي قابل بيان هستند. اگر  عوارض يك سري روابط منطقي و معنايي موجود مي
توان با استفاده از اين قيود به باشد مي مد نظر قصد شناسايي و تفسير يك عارضه مشخص و به خصوص

به  .قعي و صحيح از آن عارضه بدست آوردتر آن عارضه پرداخت و به اين ترتيب يك درك واشناسايي دقيق
هاي  عبارتي در صورتي كه در شناسايي اوليه، آن عارضه را به يك گروه خاص نسبت داده باشد با بررسي

بيشتر صحت اين ادعا را مورد بررسي قرار داده و در صورتي كه از لحاظ معنايي و منطقي تطابق نداشته باشد 
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تواند جزييات بيشتري از  و يا حتي در صورت تاييد آن مي خواهد كرد سعي در تطبيق آن با گروه ديگري
بندي را افزايش دهد. البته بايستي توجه هاي جزيي تر آن عارضه را كشف؛ و دقت كالسه خواص و ويژگي

 داشت كه اين عمل رابطه مستقيم به ميزان دانش افراد از جهان پيرامون دارد.

باشد كه كاربرد وسيعي در رشته هاي استخراج اطالعات مييكي از روشاي هوايي/ماهواره تصاويرتفسير 
شناسايي عوارض، تعيين حدود و  "تفسير تصاوير"عمران، ژئوماتيك، علوم زمين و ساير علوم دارد. منظور از 

هاي هندسي  گيري ويژگياندازه باشد كه اين عمل به معني ها بر روي تصاوير مي هاي آن استخراج ويژگي
اي معين، باشد. براي شناسايي عارضه رض مانند طول، مساحت، ارتفاع و همچنين شناخت خود عارضه ميعوا

هاي خاص آن از اي با توجه به ويژگيها و يا معيارهايي استفاده كرد؛ به عبارت ديگر هر عارضه بايستي از نشانه
شخيص و سپس تعيين روابط آن با ابتدا ت "تفسير عوارض تصوير"منظور از  .شود ساير عوارض شناخته مي

بندي تصوير را انجام داد و براي مرحله دوم بايد براي انجام مرحله اول بايستي عمل طبقه .عوارض ديگر است
بندي بيشتر با استفاده از خصوصيات طيف و . در طبقه]11[به تحليل عوارض تشخيص داده شده پرداخت 

و انعطاف بيشتر  قدرت استنتاج ،پردازيم ولي در تفسيرهاي تصوير به شناسايي عوارض ميهاي پيكسلويژگي
  .نظر گرفتها را نيز در توان تطابق مكاني و مفهومي پيكسل است، براي نمونه مي

  تفسير تصوير - 2

استفاده  تفسير و تحليل تصاوير فرايندي است كه طي آن اطالعات ارزشمند نهفته در تصاوير به منظور
جام است: حالت اول، تفسير چشمي به دو روش قابل ان گردد. تفسير تصوير در كاربردهاي خاص استخراج مي

شود. تشخيص چشمي يك عارضه بستگي به عوامل گوناگوني مانند تن، شكل، ابعاد، الگو، يا دستي ناميده مي
اين آل هدف ايده، شودناميده مي حالت دوم، تفسير رقومي يا اتوماتيك. ]7[بافت، سايه و همسايگي دارد 

به جاي فرد خبره يا همان  ايو ماهواره هواييتصاوير براي تفسير هاي كامپيوتري  جايگزيني سيستم هاسيستم
 و ينهكاهش هز  بودن،  دانش، دائمي  انتقال  تفسير رقومي از مزايايي مانند سهولتباشد.  عامل انساني مي

قواعد و ساختارهاي مخصوص به خود را دارا  ،اتوماتيك تفسيراطمينان برخوردار است.   قابليت  افزايش
هاي طيفي، تواند براي تفسير تصوير در نظر گرفته شود عبارتند از: مؤلفه باشد، چهار جزء اصلي كه مي مي

. جزء ]6[باشد  يل تصاوير تك طيفي ميسه عامل آخر بيشتر به منظور تجزيه و تحل .مكاني، زماني و هندسي
طيفي اشاره به استفاده از اطالعات طيفي تصاوير در سطح تك پيكسل دارد، در حالي كه مؤلفه فضايي فراتر از 

 هابراي مثال رابطه ميان پيكسل .كند دهي فضايي اطالعات طيفي استفاده ميرود و از چگونگي سازمان آن مي
تري به تفسير كنند مفهوم نزديك يي استفاده ميهايي كه از مؤلفه فضا گيرد. بنابراين، روش را در نظر مي

  .]2[د نباش دارا مي ،كنندعمل ميهايي كه تنها بر اساس عنصر طيفي  بصري از آن

 ي تصاويرهاي تفسير تعدادي از سيستم مروري بر -2-1

(الف)  .بندي كردطبقهتوان به سه كالس مي تفسير اتوماتيك صحنه را هاي در حالت كلي سيستم
هايي براي ارائه تفسير كامل صحنه، (ب) تالش براي ترسيم و توصيف يك مجموعه محدودي از اشيا  سيستم

هاي خودكار  هاي كمك تفسيري كه قابليت وسايل نقليه) و (ج) سيستمها،  ها، جاده (به عنوان مثال ساختمان
هاي گوناگون و افزايش بينايي هاي ادغام داده دهند، و از مزيت هايي از قبيل اصالح تصوير را ارائه مي در زمينه
  كنند. برند اما هنوز هم بر تفسير انسان تكيه ميبهره مي
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كه به منظور  ARF [14]به سيستم  توان يم به سطح دوم مربوط تصاوير تفسير هاي يستمساز جمله 
تشخيص ساختمان بر كه به منظور  BABE [17]د، و يا سيستم وشاستفاده مي رديابي جاده با وضوح باال

هاي بزرگ  كاربرد به منظور تشخيص ساختمانو با هدف  اوليه (مانند سايه) 1چشمهاساس نشانه هاي تك
تشخيص ساختمان بر به منظور  CANC [15]سيستم ه كرد. اشار ،دگرد يماستفاده  مناطق متراكم شهري

ها در جفت  كاربرد به منظور تعيين و تطبيق ساختمانو  چشمه اوليه (به عنوان مثال سايه) اساس نشانه تك
. ه استطراحي شد كمك به مفسر انسانيبا هدف  3DIUS [4]سيستم . ه استطراحي شد تصوير استريو

 ,2SPAM  [12تفسيري بر يادگيري سيستم نيز تاكيد داشتند مانند سيستم  هاي يستمسهمچنين برخي از 

ظور كاربرد به منو  ه استبرخوردار بودكسب خودكار دانش و  سطوح متعدد استدالل مكانيكه از [13
تاكيد بر يادگيري كه  TRIPLE [1]يا سيستم ؛ و دهد يمرا ارايه  تشخيص فرودگاه و مناظر حومه شهري

بر  SIGMA [9]سيستم . دوش يم به منظور تشخيص و شناسايي وسايل نقليه نظامي اعمالو  دارد سيستم
سيستم همچنين . ه استشد طراحي كاربرد به منظور تشخيص مناظر حومه شهريو  اساس پايگاه دانش

AIDA [8]  و ...  بعدي اشياء تشخيص داده شدهبازسازي سه، توصيف نمادين صحنه به منظور تفسيربه منظور
تفسير صحنه مبتني بر  سيستم تفسيري مطرح مانند هاي يستمساز  تعداديدر مورد استفاده قرار گرفته است. 

اين سيستم  ]8[ر مقاله براي نمونه د ،شود ياستفاده م  GISبراي تفسير اشياء از پايگاه داده  AIDAدانش
 هاي يژگيباشند، اين اطالعات شامل موقعيت جغرافيايي و برخي از ومي 1:25000امل محتواي نقشه ش

سپس با آيد و  يتفسير جزئي از صحنه بدست م GISاطالعات با استفاده از  باشد كه يانتخاب شده از اشياء م
، AIDAهاي  كر است كه سيستمالزم به ذ .پردازند يمتصوير  يرتفس به يهاولاستفاده از اين اطالعات ورودي 

SIGMA  وSPAM شوند. هاي تفسيري مي بندي كلي سيستم مربوط به سطح سوم طبقه  
تفسيري  هاي يستمسكه روند كلي  ي ذكر اين نكته ضروري استتفسير هاي يستمس بعد از معرفي اين

رل، ارايه دانش يا دامنه هاي كنت ها مانند استراتژي زمينه ها در تعدادي از اين سيستممشابه هم است اما 
هاي تفسير تصوير هوايي  ارايه دانش صحنه بسياري از سيستم به منظور براي نمونه باشند. كاربرد متفاوت مي

، ]3[كند از هر دوي قوانين و شبكه معنايي استفاده مي MESSIEكنند، از قوانين استفاده مي  SPAMمانند
ها  با استفاده از قاعده SIGMA. سيستم ]16[گيرد تنها از شبكه هاي معنايي بهره مي ERNESTدر حالي كه 

دانش در مورد اشياء صحنه در شبكه هاي معنايي فرموله شده  AIDA. در ]10[و قوانين سازمان يافته است 
   است، در حالي كه كنترل دانش توسط قوانين ارايه داده شده است.

  در اين تحقيق سازي سيستم تفسيري پياده - 3

هاي  داده ،هاي دانش پايه ارايه شده است با استفاده از سيستمكامل در اين تحقيق يك سيستم تفسيري 
اي در شمال ايران در  متعلق به منطقه هوايي رقومي اخذ شده توسط دوربين التراكممورد استفاده تصوير 

 8هاي تصوير برابر  ابعاد زميني پيكسل باشد.مي يبندر انزلي البرز در استان گيالن و شهرستان بخشي از حوزه
ي ارتفاعي با تراكم دو نقطه در  همچنين داده باشد كه شامل باند رنگي و مادون قرمز نزديك و متر مي سانتي

نرم افزار  با استفاده از نويسيبرنامه طريق از پيشنهادي طرح نتايج حاصل ازعملكرد  .باشد يمهر متر مربع 
 .باشد يم 1روند كلي سيستم تفسيري طراحي شده مطابق نمودار شكل  تست ارزيابي شد.تصاوير  يبرا متلب
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  طراحي شده تفسيري  كلي سيستم روند. 1شكل 

  يجاد پايگاه دانشا  -4-1
دانيم هر نوع شي با يك مفهوم شهري و محيطي در ارتباط است كه براي شناسايي آن  طور كه مي همان

هاي نسبي مورد استفاده در  از شاخص .]5[ ها و توصيفگرهاي كيفي استفاده نمود توان از يكسري شاخص مي
هاي هندسي، مفاهيم و روابط مكاني  توان به رنگ، بافت، ويژگي حوزه تفسير تصوير براي توصيف اين اشياء مي

از طرفي هر توصيف كيفي با يك ويژگي سطح پايين كمي در ارتباط است و اين  .)2(شكل  اشاره كرد
ي  پايين با توجه به تجزيه و تحليل تصوير ترجمه شوند. نحوه توصيفات كيفي بايستي به توصيفات كمي سطح

 د.نشو ميثبت سيستم پايگاه دانش در و تحت قوانين مختلف جام اين ترجمه و فرموالسيون، به صورت دانش ان

 
 مورد استفادهتوصيفگرهاي كيفي  .2شكل 

اين توصيفات  ي سطح پايين كمي در ارتباط است.كه ذكر شد هر توصيف كيفي با يك ويژگ طور همان
كيفي به توصيفات كمي سطح پايين با توجه به تجزيه و تحليل تصوير ترجمه و در نهايت تحت عنوان 

هاي سطح پايين اطالعات  به عنوان مثال، توصيف .شوند هاي اطالعاتي مختلف در پايگاه داده ذخيره مي اليه
(جدول  هاي محاسبه شده از اين بازتابش بستگي دارد ء و برخي از شاخصرنگ به انعكاس راديوسنجي اشيا

ابزارهايي براي استفاده از چند باند تصوير جهت رسيدن به يك باند است كه براي هدف خاص  ها شاخص .)1
به علت كاهش چندين باند به يك باند، به عبارت ديگر كاهش  ها شاخصاستفاده از . شوند طراحي مي

 حائز اهميت است.، ها يژگيو
  با رنگ خاكي يها كسليپمقادير كمي به منظور شناسايي  .1جدول 

 حوزه طيفيآستانه پايين آستانه باال

200.7066147.0895 Red-band 

182.1871119.444 Green-band 

172.8522115.9944Blue-band 
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  در ادامه ذكر شده است:مورد استفاده  يها شاخصهمچنين برخي از 
 
 

  دادهپايگاه تكميل  -4-2
هاي سيستم تفسيري مورد بحث باندهاي رنگي و مادون  يورود پژوهشكه عنوان شد در اين  طور همان

هاي موجود در تصوير به دو دسته دوربين رقومي التراكم و يك معيار ارتفاعي به منظور تفكيك عارضه قرمز
پرداخته  تصويرهاي مطلوب از شد. اين سيستم در ابتدا به استخراج اطالعات و ويژگيبامرتفع و غير مرتفع مي

و قدم به قدم با استفاده از تصاوير ورودي و دانش ذخيره شده در پايگاه دانش به تكميل اطالعات موجود در 
عات بافتي مناظر شامل اطال ندتوان يماطالعات اين شود.  ميپايگاه داده براي رسيدن به هدف نهايي نزديك 

مورد استفاده قرار گرفته نيز  5، واريانس، فيلتر گابور4برخي از اطالعات مانند آنتروپي ،دنمختلف تصوير باش
 يرتصو يدرجات خاكستر يردر مقاد يناگهان ييراتتغ ييمربوط به شناسا توان از اطالعات يمهمچنين است. 

عي شده است از دو روش متفاوت براي تشخيص لبه هاي در اين سيستم س ؛ به اين منظورنيز استفاده نمود
شان قادر به دخو به فردخصوصيات منحصر  بنا بركه هر يك  6SFATو  Cannyتصوير استفاده شود. روش 

. بنابراين استفاده از هر دو روش در موارد باشندميدر نواحي مختلف تصويري  تغييراتشناسايي يكسري از 
  در تصوير ورودي سيستم خواهد شد. اطالعات موجود استفاده ازنه براي مختلف موجب اخذ نتيجه بهي

عالوه بر اين، اطالعات استخراجي از تصوير، به برخي از اطالعات ديگر مانند: شكل و وضعيت اشيا نيز 
ن باشد، براي اي ي عوارض مورد نياز مي نياز داريم ولي براي كسب اين اطالعات ابتدا نيازمند استخراج محدوده

منحصر به همين تحقيق طراحي و مورد استفاده قرار گرفته است. بندي  قطعهدر اين پژوهش از يك روش كار 
 ي مرحلهبه موازات عمليات تفسيري به مرور پيش خواهد رفت. بندي  قطعهعمليات بندي  قطعهدر اين روش 

ي تصويري ها ريزعارضه، استخراج )تلفيقي با سيستم تفسيريبندي  (قطعهبندي  قطعهروش  ننخست اي
طي خواهد شد. در طي اين مراحل اصولي  3نمودار شكل ق ها مراحلي مطاب . براي استخراج ريزعارضهباشد يم

  كه اين اصول در ادامه ذكر شده است. ،را بايستي مورد توجه قرار داد

  
 استخراج ريز عارضه هاي تصويري. 3شكل 

 راي هر پچ تصويري به صورت صحيح و بهينه اتفاق افتاده باشد.اوالً كد دهي ب -1

هاي مختلف  نگري كل سيستم براي حفظ پيوستگي بين كدهاي پچ در عين كدگذاري هر پچ، جامع -2
 تصوير رعايت شود.

 توالي كدگذاري بررسي و در صورت نياز مورد وارسي قرار گيرد. -3

هاي سرگردان در روند انجام كار و جلوگيري از ايجاد حلقه در انتها به منظور افزايش سرعت انجام -4
  بار ديگر عمليات كدگذاري بررسي و در صورت نياز كدهاي معيوب و يا اضافي حذف يا تصحيح شوند.  كار، يك
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ي تصويري براي هر ريزعارضه اطالعات هندسي آن قابل استخراج خواهد بود ها ريزعارضهپس از استخراج 
  رد استفاده قرار گيرد.مو تواند يمدر طي روند تفسير  كه اين اطالعات

براي استفاده در طي روند تفسير  4ها مطابق شكل  ي داده در نهايت پس از تكميل پايگاه دانش مجموعه
  خواهد بود.موجود و در پايگاه داده قابل حصول 

 
  دهي پايگاه دادهو شكل سازيآماده. 4شكل 

  برچسب دهي عوارض -4-3
 براي .برچسب دهي مناطق يعني هر منطقه از يك تصوير را به يك مفهوم از پايگاه دانش ارتباط دهيم

 شده تعريف مفاهيم مراتب سلسله از عبور روش و سازگاري)ق (ميزان تطاب يك روش سنجش ،كاراين  انجام
 با منطقه، هر هاي يژگيو مقادير كردن كه چك است يءگراش رويكرد يك تطابق پيشنهادي مكانيزم .است
 ها آن هاي يژگيو و مناطق .شود يمرا شامل  شده تشكيل مفاهيم در شده تعريف ساختار و خواص به توجه
 است پايگاه دانش مفاهيمي از كردن پيدا مرحله اين از هدف. باشند يماشيا  تفسيرپايگاه دانش  هاي يورود
 افزايش مثال، عنوان به( مختلف يها شاخصدر هر مفهوم  كه. باشد يمدارا  مناطق را با مطابقت ينبهتر كه

ضروري  ،پايگاه دانش يك منطقه با مطابقت براي است. شده تعريف طيفي هاي يژگيو و) غيره و شكل، طول،
 مفهوم با مطابق منطقه اگر. شود رعايت منطقه براي) ها(مفهوم بهترين است تا سلسله مراتب جهت رسيدن به

مواجه  شكست با تطبيق كه يصورت در مراتب خواهد شد. سلسله تر يدرونوارد مراحل  الگوريتم فعلي باشد،
 .شد آن نخواهد مفهوم زير ديگر وارد و رد شده كنوني مفهوم شود،

  هاي تصويريهريز عارض ي هياولتفسير . 5شكل 
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و بازخورد را  انطباق پارامترها ج،ينتا شيپاال امكان ديبا فوقاز مراحل  يادنباله جه،ينت كيبه عنوان 
پردازش  هاي يكدانش، تكن يها پايگاهكه كنترل استفاده از  دارد ياستراتژ كيبه  ازين طيشرا نيتمام ادهند. ب

ي استخراجي به ترتيب وارد روند سلسله مراتبي فوق شده ها ريزعارضه .گيردرا بر عهده و مراحل فعال  ريتصو
شد و در غير  خواهدبعدي  ي مرحلهدر هر مرحله در شرط مورد نظر صدق كند وارد زير  كهو و در صورتي 

هايي به ريز برچسبمراتبي را طي خواهد نمود تا در نهايت  سلسلهاز مسيري ديگري روند  صورت ينا
يك برچسب دهي اوليه صورت  صرفاًالزم به ذكر است كه اين مرحله  خواهد شد. الحاقهاي موجود  عارضه

پس از انجام مرحله فوق عوارض مورد واكاوي قرار نگرفته است.  هاي يگيهمساپذيرفته و قواعد مفهومي و 
 يمراتب سلسلهها در روند  پس از بررسي ريزعارضه .را به دست آورد ي اوليه هاي تفسير شده توان ريزعارضه يم
هاي اصالح شده به دست  ريزعارضه ،هاي مشترك يژگيوهاي متشابه، مجاور و داراي  سپس تلفيق عارضه و

ي تكميلي  در مرحلهسپس  ي بعد خواهند بود. هاي مرحله هاي اصالح شده ورودي و اين ريزعارضه خواهند آمد
واهند گرفت، بدين معني كه براي تري قرار خ و كنترلي عوارض مختلف موجود طي يك كنترل و بررسي جامع

روابط مفهومي آن عارضه در كنار و ها  هاي آن به صورت خاص، همسايگي هر عارضه عالوه بر بررسي ويژگي
  گيرد. مي انجامي اين مسائل تفسير نهايي  عوارض ديگر نيز مورد بررسي قرار گرفته و سپس بر اساس همه

 روند تكميلي و كنترلي سيستم تفسيري -4-4

يكسري تصحيحات و  ،تصوير بندي قطعهو  تفسيردر ادامه جهت ويرايش اطالعات تفسيري و تكميل روند 
در اين مرحله در هر زير قرار خواهد گرفت.  مجدد يوارسمورد  عوارضقوانين تكميلي به تفسير اوليه اعمال و 

ت آمده از قبل مورد واكاوي هاي اوليه و اصالحي بدس ) ريزعارضه6هاي عنوان شده در شكل  بخش (زير بخش
هاي  هاي مفهومي و همسايگي هاي كيفي رنگ، هندسي و بافت، ويژگي قرار گرفته و عالوه بر بررسي ويژگي

  انجام خواهد شد. 6شكل اين روند مطابق نمودار عوارض نيز بررسي خواهند شد. 

  
  سيستم تفسيري و كنترلي ميليروند تك .6شكل 

ي منحصر براي عارضه مورد ها برچسبو بدست آوردن يكسري  تفسيربه منظور كنترل روند  عبارتيبه 
است تا روند  الزم يات كنترلي و تصحيحيعملعارضه مورد نظر، انجام نظر و به تبع آن تفسير صحيح نوع 

ي كنترلي  چرخهيد. در نهايت پس از پايان را به صورت سازمان دهي شده كنترل و هدايت نما تفسير
  .)7شكل ( هاي تفسير شده قابل دسترسي خواهند بود عارضه
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  نتايج خروجي در محيط نرم افزار متلب .7شكل 

اي از  مجموعههاي تصحيح شده نهايي را عارضه ناميده و به هر عارضه  اين مرحله ريزعارضه پس از
 و قطر بزرگ يط، طولمح، مساحت، مختصات مركز، جهت عارضه(مانند  و ساير هندسييفي، هاي ط يژگيو

را بر حسب نوع و  در باندهاي مختلف و ...) يومتريكيراد ييراتتغ ي، محدودهخط يتاز مركز ، خروجكوچك
 براي تفكيك مناطقبراي كالس ساختمان  مثالً. كالس آن عارضه به آن عارضه نسبت داده خواهد شد

هاي تجاري، كليه خصوصيات طيفي در اكثر موارد به مانند تشخيص هاي ورزشي و انبار مسكوني از سالن
مورد بررسي براي قوانين مورد نظر  هاييو همسايگي هاي هندسي باشد و تنها در ويژگي هاي مسكوني ميخانه

هندسي آن با توجه به اينكه  ايه يژگيوبراي نمونه بعد اتمام عمليات تفسير با بررسي  .باشندوت ميتفام
، داراي هاي مسكوني اي بزرگتر از ساختمانه داراي مساحت  معموالًهاي تجاري و ورزشي و ...)  انبارها (سوله

 اغلب همچنينهاي مسكوني و  و نسبت قطر بزرگ به كوچك بزرگتر نسبت به خانه در يك جهتكشيدگي 
باشند، با تعريف اين قوانين در سيستم در نهايت در اطالعات  اي مي طيلي كشيدهتداراي فرم استاندارد و مس

براي  مثالً(اين اطالعات تفسيري عوارض  باشد ارائه مي قابلتفسيري خروجي نوع ساختمان مسكوني نيز 
  .عارضه ساختمان در تصوير فوق كه در سمت چپ تصوير فوق براي كاربر ارائه شده است)

 ارزيابي نتايج -4

شود. براي  مي به صورت تصادفي بر روي تصوير قرار دادهنقاط منظم از  يك شبكه، به منظور ارزيابي
تست چهار فرد خبره (آشنا با تصاوير هوايي و مفاهيم مرتبط) هر كدام به صورت جداگانه به تعيين نوع كالس 

ه يك برچسب فرد خبر 4نقاط شبكه فوق پرداختند و در نهايت با توجه به نتايج اطالعات اخذ شده از اين 
در نهايت با توجه به نهايي به منظور مقايسه با برچسب تفسيري توليد شده توسط سيستم، استخراج شد. 

و محاسبه ن و صحيح بودن هاي جامع بود و دقت ،مشاركت ،اطالعات بدست آمده خطاهاي ناديده گرفتن
 ارائه شد. 2مطابق جدول 

  هاي سيستم تفسيري طراحي شده بي خروجينتايج ارزيا .2جدول 
 صحيح بودن جامع بودن مشاركتخطاي  ناديده گرفتن تصاوير تست  كالس تفسيري

 ساختمان
 100 91.3043478 0 8.695652 تصوير تست يك

 100 88.88889 0 11.11111 تصوير تست دو
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 راه
 90.625 100 9.375 0 تصوير تست يك

 100 90.90909 0 9.090909 تصوير تست دو

 خاك
 86.2745098 88 13.7254902 12 تصوير تست يك

 93.5897435 73.73737 6.41025641 22.34043 تصوير تست دو

 فضاي سبز
 81.0218978 94.8717948 18.9781021 5.128205 تصوير تست يك

 85.1851851 93.2432432 14.8148148 6.756757 تصوير تست دو

 راه فرعي (پاركينگ)
 95.8333333 68.65671641 4.16666666 31.34328 صوير تست يكت

 56.043956 98.076923 43.9560439 1.923077 تصوير تست دو

 سايه (ديگر)
 93.3333333 96.5517241 6.66666666 3.448276 تصوير تست يك

 100 94.73684 0 5.263158 تصوير تست دو

 كل تصوير (مجموع نقاط)
 87.75 89.0862944 12.25 10.91371 تصوير تست يك

 84.4221105 85.9335038 15.5778894 14.0665 تصوير تست دو

جمله اينكه در تصاوير تست موجود با توجه به برخي نكات قابل ذكرند از العات بدست آمده طدر تحليل ا
و كم حجم چمن بر  باشد براي برخي مناطق پوشش پراكنده ي شمال ايران مي وط به منطقهينكه تصاوير مربا

شاخص استفاده هاي صورت گرفته توسط سيستم با توجه به شناسايي  روي زمين وجود داشت كه در تحليل
پوشش گياهي شناسايي شدند اما در نتايج تفسيري حاصل  ، در سيستمگياهي نرماليزه شده براي آن مناطق

ين موضوع سبب كاهش درصد مربوط به نقاط با مورد تفسير قرار گرفته شد و ا (زمين باير) از افراد خبره خاك
هاي موجود در تصوير به صورت پراكنده در تصوير وجود داشتند و بعالوه  پوشش گياهي گرديد؛ همچنين خانه

ها با صحت بااليي مورد  ها وجود نداشت از اين روي خانه هاي خيلي نزديك آن عوارض مرتفعي در همسايگي
اين حد  ها وجود داشته باشد هاي پيوسته خانه ورتي كه براي مناطقي كه بلوكشناسايي قرار داده شدند در ص

هاي فرعي مورد  هاي اصلي به صورت جداگانه از راه براي عارضه راه نيز چون راه از صحت بدست نخواهد آمد.
هاي  ويژگياي و  وجود عالئم خطوط جادهو هاي اصلي به علت ساختار متمايز مانند  بررسي قرار گرفت براي راه

عالوه بر آن عدم وجود ميادين و ساختارهاي  ،ندبود يونمدوالسبه طرز خوبي قابل  به فردبافتي منحصر 
مورد بررسي دقت خوبي براي راه اصلي بدست آمد اما براي راه فرعي به علت نوع  تست پيچيده راه در تصاوير

دقت به خصوص در تصوير تست دوم  يونوالسمدهاي فرعي داراي فرم نامنظم و غير قابل  منطقه و وجود راه
تفسير عوارض با  ،كه در اين سيستمتوان گفت  مجموع با توجه به نكات ذكر شده ميدر  كاهش پيدا كرد.

تر از اطالعات ارتفاعي پيشنهاد هاي آتي استفاده گسترده در فعاليت .دقت قابل قبولي حاصل شده است
تواند تا حد زيادي در بهبود نتايج موثر  استفاده از اطالعات ارتفاعي ميرود طور كه انتظار مي شود و همان مي

را از دانش اوليه اخذ   توان استقالل اين سيستمهاي خبره دايناميك مي با استفاده از سيستمهمچنين باشد. 
 تواند مد نظر قرار گيرد.شده از عامل خبره افزايش داد، كه اين كار نيز مي

 گيري نتيجه - 5

سازي و تست ر نهايت پيادهيك روش جديد به منظور تفسير اتوماتيك تصاوير ارائه و د پژوهشدر اين 
بندي تلفيقي با هاي تصويري، يك روش قطعهبندي تصوير و استخراج قطعهجهت قطعهشده است كه در آن 

ابليت هاي ديگر اين سيستم قيكي از ويژگي .روش تفسيري موجود طراحي و مورد استفاده قرار گرفت
سازد براي يادگيري سيستم است، اين ويژگي به خصوص در بحث كنترل به صورت ويژه خود را نمايان مي

ها، به بررسي و واكاوي هاي اوليه استخراج شده براي خانهنمونه پس از تفسير اوليه سيستم با توجه به نمونه
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هاي طيفي، بافتي و ... اين  شده از ويژگي هاي استخراجي نموده و سپس از ميان اطالعات آماري استخراجداده
ها تكرار هاي اوليه، اطالعاتي را كه از درجه اطمينان بااليي برخوردارند يا به عبارت ديگر در اكثر نمونهنمونه

ها استخراج و سپس در قيدهاي كنترلي اين قيدهاي جديد را هاي جديد براي خانهشدند را به عنوان ويژگي
يك سيستم  در نهايت گردد.د، اين ويژگي به هوشمندي و قابليت يادگيري سيستم برميكننيز اعمال مي

اجرا و پياده سازي شده است و جهت  طراحي، پايه جهت تفسير اتوماتيك تصاوير با قدرت تفكيك باالدانش
و  87,5دن اطمينان از كارايي سيستم، بر روي تصاوير تست ارزيابي و در نهايت با دقت كلي نقاط، جامع بو

 د.عملكرد مناسبي از خود نشان دا 86,1صحيح بودن 

  پانوشت
1. Monocular              2. System for Photo Interpretation of Airports Using MAPS 
3. Facts                       4. Entropy 
5. Gabor                     6. Select a few appropriate threshold among all existing thresholds 
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