Archive of SID
بیست و یکمین همایش ملي ژئوماتیك  -اردیبهشت 3131

استخراج اتوماتیك عارضه راه از تصاویر با قدرت تفکیك مکاني باال با
استفاده از مدل منحني فعال و سیستم استنتاج فازی
1

فروزان جعفری ،3حمید عبادی 2و مصطفي کابليزاده

.1دانشجوي کارشناسيارشد سنجش از دور ،دانشکده مهندسي ژئودزي و ژئوماتيک ،دانشگاه صنعتي خواجهنصيرالدينطوسي
forouzan_j2004@yahoo.com

 .2دانشيار گروه فتوگرامتري و سنجش از دور ،دانشکده مهندسي ژئودزي و ژئوماتيک ،دانشگاه صنعتي خواجهنصيرالدينطوسي
ebadi@kntu.ac.ir

 .3دانشجوي دکتري فتوگرامتري ،دانشکده مهندسي ژئودزي و ژئوماتيک،دانشگاه صنعتي خواجهنصيرالدينطوسي
m_kabolizade@yahoo.com

چکیده
روش هاي فتوگرامتري با توجه به وسعت منطقه تحت پوشش از يک طرف و نيز دقت قابلقبول از طرف ديگر ،بهه ننهوا
يکي از روشهاي مناسب جهت توليد و بهروزرساني نقشهها و اطالنات مکاني شناخته شدهانهد .در حهال حارهر يکهي از
زمينه هاي تحقيقاتي مهم در اين رابطه کاهش نقش اپراتور انساني در استخراج نوارض از تصاوير باقدرت تفکيهک مکهاني
باال با بهکارگيري الگوريتمهاي مختلف پردازش تصوير ميباشد .منحني فعال به ننوا يکي از روشهاي مبتني بر مهدل-
هاي رياري که از سطح اتوماسيو بااليي برخوردارند ،با بهکارگيري اطالنات گراديا  ،يک منحني از پيش تعريفشده را
در يک فرآيند تکراري به سمت محدوده نوارض در تصوير هدايت مينمايد .در اين تحقيق به منظور افزايش کهارايي ايهن
مدل ،با استفاده از سيستم استنتاج فازي پارامترهاي انرژي خارجي مدل منحني فعال محاسبه شده است .با بررسي نتايج
مشخص گرديد که مدل پيشنهادي به صحت کلي  92درصد و پارامتر صحت  0/33 ،Kappaدست يافته است.
واژههای کلیدی :منحني فعال ،سيستم استنتاج فازي ،قدرت تفکيک مکاني ،استخراج نوارض

 -3مقدمه
استخراج اتوماتيک نوارض از تصاوير هوايي و ماهوارهاي يکي از مورونات مهم تحقيقاتي در زمينههاي
فتوگرامتري و سنجش از دور به شمار ميرود .راهها و ساختما ها ازجمله نوارض مهم ساخت بشر در مناطق شهري
هستند .راهها از پر تعددترين نوارض در مناطق شهري و نيمه شهري ميباشند .داشتن اطالنات کافي از شبکهي راه-
ها براي اهداف مسافتيابي ،مديريت ترافيک ،مديريت بحرا و ،...نيازي رروري ميباشد .ازاينرو استخراج اتوماتيک
ناررهي راه به ننوا ابزاري براي ايجاد ،نگهداري و بهنگامرساني پايگاه دادهي حمل و نقل مورد توجه خاص
محققين سنجش از دور قرارگرفته است .از طرفي با توجه به پيشرفت سريع شبکههاي راهي ،يافتن راهحلي براي به-
روزرساني و ويرايش نقشههاي گذشته رروري است .يکي از بهترين روشهاي به روز کرد نقشههاي موجود ،استفاده
از تصاوير رقومي و بالطبع استخراج اتوماتيک نارره راه ميباشد.
روش منحني فعال يکي از روشهاي سطح باال و قوي در زمينه پردازش رقومي تصاوير ميباشد و طيف وسيعي
از کاربردها را در نلوم مختلف مانند فتوگرامتري و سنجش از دور و رباتيک به خود اختصاص داده است ].[1
منحنيهاي فعال منحنيهاي تعريف شده در فضاي تصوير ميباشند که هدف آ ها شناسهايي محهدوده نهوارض
موجود در تصوير ميباشد .با تعريف يک تابع انرژي براي منحني و کمينهسازي اين تابع ،منحني به سمت لبه نوارض
موجود در تصوير حرکت نموده و زماني که منحني به لبه نارره هدف منطبق ميگردد ،تابع انرژي نيهز بهه کهمتهرين
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مقدار خود ميرسد .با توجه به قابليت هاي مختلف اين مدل در شناسايي نوارض و اشهيا موجهود در تصهوير ،قابليهت
زياد اين مدلها در ويژهسازي جهت کاربردهاي مختلف و ندم نياز به دادههاي ارافي بانث گرديده که ايهن مهدل در
تحقيق حارر جهت استخراج اتوماتيک نارره راه مورد استفاده قرار گيرد.
اولين مدل منحنيهاي فعال توسط  Kassدر سال  8811معرفي گرديد و بهه مهدل  Snakeمشههور گرديهد .ايهن
مدل به اطالنات اوليه نياز ندارد و به طور گسترده در بسياري از موارد مانند  segmentationو بازسازي  3بعدي مهورد
استفاده قرار ميگيرند .تحقيقات بسياري به منظور گسترش اين مدل صورت گرفته است ].[2
در سال  Grün 1991سيستمي نيمه اتوماتيک به منظور استخراج شبکه راه از تصاوير هوايي و فضايي براساس
روش اسنيک ارائه داده است .در اين تحقيق خصوصيات تصوير نظير ميزا روشنايي ،کنتراست و همچنين
خصوصيات هندسي نارره راه استخراج شده و به ننوا دادههاي ورودي در نظر گرفته ميشود تا ميزا شايستگي
راه افزايش يابد ].[3
 Laptevدر سال  2000نيز از مدل اسنيک به منظور استخراج نارره راه استفاده کرده است .در اين تحقيق
روشي اتوماتيک به منظور استخراج راه از تصاوير هوايي بر پايه ترکيب ،استخراج تصوير از چندين تصوير با مقياس-
هاي مختلف و ويژگيهاي هندسي تصوير ،مورد استفاده قرار گرفته است ].[4
 Aminiدر سال  2009با استفاده از  Fuzzy Snakeو نملگرهاي مورفولوژي روشي را پيشنهاد کرده است که
در آ  ،راه از تصاوير ماهواره  Spotبا استفاده از مفاهيم ميانگين و انحراف معيار استخراج ميشود ].[5
در تحقيق  Péteriدر سال  2002با تعريف يک مدل جديد به نام  Multi Resolution Snakeبا استفاده از آناليز
چند مقياسي ،انرژي مدل جديدي محاسبه شده است .اين مدل جهت استخراج دو لبه نارره خيابا از تصاوير
ماهوارههاي  Quick Birdو  Ikonosبه کار رفته است ].[6
يکي از مشکالت روش منحني فعال در استخراج راه ،محاسبات تابع انرژي ميباشد ،در اين مدل پارامترهاي تابع
انرژي توسط کاربر کنترل ميشود و اين موروع بانث کاهش اتوماسيو ميگردد .براي بهبود اين مشکل ،در اين
تحقيق از روشهاي فازي استفاده شده است .يکي ديگر از مزاياي روش فازي ،ترکيب آسا منابع اطالناتي مختلف
در طراحي تابع انرژي خارجي ميباشد.

 -2روش تحقیق
در اين تحقيق مدل منحني فعال بهبود يافته جهت استخراج نارره راه از تصاوير با قهدرت تفکيهک مکهاني بهاال
ارائه شده است .در اين تحقيق سعي بر آ است تا از توانائيهاي سيستمهاي اسهتنتاج فهازي اسهتفاده نمهوده و تهابع
انرژي خارجي مدل منحني فعال را بهبود داد .نوآوري اين تحقيق هم در ارائه سيستم استنتاج فازي در معرفي الما -
هاي تابع انرژي خارجي ميباشد .روش پيشنهادي راهها را در سه مرحله استخراج ميکند .در گام اول بها انمهال يهک
فيلتر کشف لبه ،لبهها استخراج ميشوند .در گام بعدي با استفاده از قوانين کارشناسانه در سيستم استنتاج فازي تهابع
انرژي محاسبه شده و در انتها با استفاده از روش منحني فعال و کمينهسازي تابع انرژي خارجي ،مرز راههها اسهتخراج
ميگردد.
 3-2دادههای مورد استفاده
تصاوير مورد استفاده در اين تحقيق مربوط به مناطق شهري و حومه شهري ميباشد .تصاوير متعلق به ماهواره
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 Ikonosبا قدرت تفکيک مکاني 1متر بوده که از جزيره کيش اخذ شدهاند.

 2-2کشف لبههای اولیه
به منظور کاهش حجم محاسبات در محاسبه پارامترهاي ورودي که به منظور تعريف تابع انرژي خارجي استفاده
ميشود ،مقادير اين پارامترها فقط در پيکسلهاي لبه در تصوير در نظر گرفته شده است .بدين منظور ،از اپراتور
کشف لبه  Sobelبا کمترين حد آستانه که بيشترين حساسيت را به تغييرات درجه خاکستري داشته و رعيفترين
لبهها را کشف ميکند ،استفاده شده است .نتيجه کشف لبههاي راههاي موجود در تصوير ،در ادامه آورده شده است.
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 1-2طراحي مدلFuzzy Active Contour

منحنيهاي فعال1منحنيهاي تعريف شده در فضاي تصوير ميباشند که هدف آ ها شناسهايي محهدوده نهوارض
موجود در تصوير ميباشد .با تعريف يک تابع انرژي براي منحني و کمينهسازي اين تابع ،منحني به سمت لبه نهوارض
موجود در تصوير حرکت نموده و زماني که منحني به لبه نارره هدف منطبق ميگردد ،تابع انرژي نيهز بهه کهمتهرين
مقدار خود ميرسد.
دراين مدلها ،منحني اوليه تعريف شده در محدوده تصوير تحت تأثير انرژي حاصل از هندسه منحني و انرژي
خارجي به دست آمده از اطالنات تصوير به سمت لبه نوارض موجود درتصوير حرکت نموده و تغيير مکا منحني تا
انطباق کامل آ بر لبه نوارض ادامه مييابد .تابع انرژي معرفي شده توسط  Kassو همکارانش براي مدل  Snakeبه
صورت زير تعريف ميگردد ].[2

رابطه()1
در اين رابطه ،منحني به صورت پارامتريک توسط يک منحني دو بعدي به صورت زير نمايش داده شده است:

رابطه ()2

]sε[0,1

))V(s)=(x(s),y(s

در رابطه ( Eint )1انرژي داخلي منحني را نمايش داده و  Eimageو  Econنيز با هم مؤلفه خارجي انرژي  Snakeرا
بيا مينمايند .انرژي داخلي يک منحني  Snakeتوسط رابطه ( )3تعريف ميگردد:

رابطه ()3

Eint=(|Vs(s)|2+β|Vss(s)2)/2

که در اين رابطه ) Vs(sو ) Vss(sبه ترتيب مشتق اول و دوم منحني نسبت به پارامتر  sميباشند .مشتق اول نرخ
تغييرات طول منحني و مشتق دوم انحناي منحني را نشا ميدهد .بر اين اساس قسمت اول معادله فوق ،پيوستگي
منحني و قسمت دوم نيز ميزا نرمي منحني را کنترل مينمايد .همچنين پارامترهاي  و  ررايب ثابتي هستند
که اثر هر يک از مؤلفههاي فوقالذکر را در انرژي داخلي مدل تنظيم مينمايند.
تابع انرژي خارجي به منظور قرارگيري منحني در مرز ناحيه و شي مورد نظر انمال ميشود Eimage .که يکي از
مؤلفههاي تابع انرژي خارجي مدل است ،انرژي تصويري منحني را بيا مينمايد که ميتواند به صورتههاي مختلفهي
تعريف گردد.
همچنين در رابطه ) Econ )1به ننوا مؤلفه ديگر تابع انرژي خارجي ،به منظور مدلسازي ساير قيود و شرايط
خارجي خاص در استخراج لبه نوارض تعريف شده و براي هر مطالعه موردي با توجه به شرايط خاص مسئله متفاوت
ميباشد.
پارامترهاي تابع انرژي خارجي چگونگي تاثير دادههاي تصويري در هدايت منحني را تعريف ميکند .لذا تعريف
درست و شايسته تابع انرژي خارجي بزرگترين تاثير در نتيجه نهايي استخراج مرز اشيا دارد.
اختصاص داد مقدار مناسبي به ررايب وز تابع انرژي خارجي مشکلسازترين مرحله در مدلهاي منحني فعال
موجود بود .وز در تابع انرژي سهم هر پارامتر را در نتايج استخراج نهايي تعديل ميکند .در تحقيقات گذشته
مقادير وز با سعي و خطا توسط کاربر تعيين ميشد و نقش مهمي در استخراج نتايج داشتند.

1Active Contour
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سيستم استنتاج فازي يکي از بهترين سيستمهاي هوشمند جهت محاسبه تابع انرژي ميباشد .بنابراين در اين
تحقيق براي بهبود تابع انرژي خارجي از سيستم استنتاج فازي در محاسبات تابع انرژي خارجي استفاده شده است.
استفاده از سيستم استنتاج فازي در محاسبات تابع انرژي خارجي ،کنترل و تعديل تاثير هر پارامتر را در پروسه
طراحي ممکن ميسازد .به منظور طراحي تابع انرژي خارجي مدل منحني فعال از سه ويژگي فيزيکي راه استفاده
شده است .ويژگيهاي استخراج شده شامل شدت لبه ،طول لبه و انحنا لبه ميباشند.
در ادامه ويژگيهاي نارره راه فازيسازي شده و سپس تابع انرژي خارجي براساس سيستم استنتاج فازي
طراحي ميشود.
 4-2فازیسازی خصوصیات راه
 1-2-2فازيسازي شدت لبه
اکثر فيلترهاي استخراج لبه ،تصوير را به دو قسمت :زمينه و لبه براساس حدآستانه تعريف شده توسط کاربر
تقسيمبندي ميکنند .همه پيکسل ها با مقادير گراديا بيشتر از حد آستانه از پيش تعريف شده ،به ننوا پيکسل لبه
مطرح ميشوند و پيکسلهاي باقيمانده به ننوا زمينه انتخاب ميشوند .تعريف درست اين حد آستانه تأثير زيادي
در نتايج دارد .براي رفع اين مشکل ،در اين تحقيق شدت لبه را فازي ميکنيم تا تمام پيکسلهاي لبه در تابع انرژي
خارجي شرکت داده شوند و تعريف حدآستانه بانث کاهش دقت در استخراج پيکسلهاي لبه نشود .براي فازيسازي
اين ويژگي ،از پارامترهاي تابع نضويت گوسين استفاده ميکنيم .براي تعيين تابع نضويت سه متغير زباني "شدت
لبه قوي"" ،شدت لبه متوسط" و "شدت لبه رعيف" به پيکسل لبه اختصاص داده ميشوند .شکل زير توابع گوسي
استفاده شده در فازيسازي اين پارامتر را نشا ميدهد.

شکل  3تابع نضويت جهت فازيسازي شدت لبه

 2-2-2فازيسازي انحنا لبه
اکثر راهها داراي انحناي کم ميباشند يعني لبه راهها در تصاوير نسبت به ساير لبهها خطوط صافي هستند.
بنابراين ميتوا از اين خصوصيت در جهت بهبود تابع انرژي خارجي مدل منحني فعال بهره برد .به منظور فازي-
سازي اين خصوصيت از دو تابع نضويت گوسي ،استفاده ميشود .براي تعيين تابع نضويت دو متغير زباني" :انحناي
کم " و "انحناي زياد" دستهبندي ميگردند .تابع نضويت فازيساز انحنا لبه در ادامه آورده شده است.
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شکل 2تابع نضويت جهت فازيسازي انحنا لبه

 3-2-2فازيسازي طول لبه
يکي از خصوصيات ويژه نارره راه ،بلند بود اين نارره ميباشد .در نتيجه ،استفاده از اين ترم به منظور
جداسازي پيکسلهاي راه از ساير پيکسلهاي لبه بسيار کارآمد ميباشد .در ابتدا يک حد آستانه طولي به منظور
حذف لبههاي نامطلوب استفاده ميشود ،اگرچه تعيين اين حدآستانه با روش سعي و خطا و تجربه کاربر ميباشد.
بنابراين در اينجا هدف مشخص کرد نقش هر لبه در تابع انرژي مدل  Active Contourميباشد .طبق روال قبل،
سه تابع گوسين جهت فازيسازي اين خصوصيت معرفي ميشود .در نهايت به پيکسلهاي لبه سه متغير زباني:
"بلند"" ،متوسط"" ،کوتاه" اختصاص داده ميشود .توابع نضويت فازيسازي طول لبه براي تصاوير ورودي در ادامه
آورده شده است.

شکل 5تابع نضويت جهت فازيسازي طول لبه

 5-2طراحي تابع انرژی خارجي براساس سیستم استنتاج فازی
براساس گفتههاي قبلي تابع انرژي خارجي طراحي ميشود .اين تابع ميزا انمال نيرو را به منحني تعيين مي-
کند و آ را به سمت لبههاي نارره هدايت ميکند .بنابراين تعريف مناسب اين بخش از تابع انرژي يک اثر بزرگ در
نتايج استخراج نهايي مدل منحني فعال دارد .يکي از نوآوريهاي اين تحقيق استفاده از سيستم استنتاج فازي بر
اساس خصوصيات نارره راه ميباشد .قوانين فازي براي هر پيکسل لبه با استفاده از جمالت شرطي اگر  ...آنگاه ...
تعريف ميشوند .اين قوانين براساس ورودي مدل يعني "طول لبه"" ،انحنا لبه"" ،شدت لبه" معرفي شده و سپس
متغيرهاي زباني تابع انرژي خارجي تعريف ميگردند.
در اين تحقيق  5نوع متغير زباني براي تابع انرژي خارجي تعريف شده است که نبارتند از "بسيارزياد"" ،زياد"،
"متوسط"" ،کم " و "بسيار کم".
به منظور سرنت بخشيد به روند الگوريتم ،مقدار تابع انرژي فقط براي پيکسلهاي لبه انمال ميشود .در زير
تعدادي از قوانين تعريف شده که براي مدل نارره راه است بيا ميکنيم:
"اگر شدت لبه قوي باشد و طول لبه بلند باشد و انحنا لبه کم باشد آنگاه تابع انرژي بسيار قوي ميباشد".
"اگر انحنا کم است و شدت لبه زياد است وطول لبه متوسط ميباشد پس تابع انرژي پيکسل لبه متوسط است".
"اگر طول لبه کوتاه است پس تابع انرژي پيکسل لبه رعيف ميباشد".
هنگامي که نتايج مناسب تعريف شوند ،مقادير تخمين زده شده خصوصيات  3ورودي اول براي هر پيکسل لبه
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تعريف ميشوند .سپس تابع نضويت تخمين زده ميشود و در نهايت تابع نضويت قسمتهاي نتايج هر قانو براساس
مدل استنتاج ممداني به دست ميآيد ،سپس با استفاده از يک تابع غيرفازيساز ،مقادير کمي به تابع انرژي خارجي
اختصاص داده ميشوند.
خروجي حاصل از اين مرحله در ادامه نشا داده شده است:

شکل 6خروجي الگوريتم منحني فعال فازي

ارزيابي خطا و برآورد دقت آشکارسازي معموال براساس پارامترهاي آماري ميباشد که از ماتريس خطا استخراج
ميشوند .ماتريس خطا که ماتريس ابهام هم ناميده ميشود به صورت يک جدول توافقي است که اختالف بين
اطالنات واقعيت زميني و تصوير را نشا ميدهد و از طريق تکنيکهاي ميا جدولي محاسبه ميگردد .برچسب هر
پيکسل معلوم با برچسب پيکسل متناظر مقايسه ميشود و نتايج يکسا با يکديگر جمع شده و برچسبهايي که با
هم ،همخواني ندارند نيز محاسبه ميشوند .در مورد طبقهبندي يک کالس منفرد يا آشکارسازي راه ،ماتريس خطايي
به صورت جدول 1تشکيل ميشود .در اين ماتريس دادههاي واقعي زميني به صورت سطرها و دادههاي مربوط به
نتايج طبقهبندي در ستو هاي ماتريس ظاهر ميشوند .سپس به صورت مقايسه پيکسل به پيکسل پارامترهاي آماري
اين ماتريس محاسبه ميگردد .تعداد پيکسلهايي که به صورت صحيح طبقهبندي شده باشند بر روي قطر اصلي قرار
ميگيرند و نناصر غير قطري معرف مجموع خطاها ميباشند.
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شکل 1نقشه راههاي استخراج شده به صورت دستي

در اين تحقيق براي ارزيابي و محاسبه دقت الگوريتم از معيارهاي ماتريس خطا استفاده شده است .براي
به دست آورد معيارهاي صحت ،خروجي هر مدل را به تصويري باينري تبديل کرده و سپس از روي
ماتريس خطاي ايجاد شده ،شش معيار رريب کاپا و دقت کلي و دقت توليد کننده و دقت مصرف کننده و
نويز و ندم انطباق را استخراج ميکنيم.
جدول:1ماتريس خطا

Classified Matrix
Confusion Matrix
Sum
CN

FP

TN

CP

TP

FN

N

RP

RN

True
Classes
sum

جدول :2نتايج حاصل از پيادهسازي مدل پيشنهادي
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جدول فوق نشا دهنده آنست که روش پيشنهادي توانسته است  93درصد از پيکسلهاي راه در تصوير اول91 ،
درصد در تصوير دوم را به درستي تشخيص دهد.

در اين تحقيق براي استخراج راه از تصاوير بها قهدرت تفکيهک مکهاني بهاال بها اسهتفاده از مهدل Fuzzy Active

 ،Contourدر ابتدا خصوصيات ويژه نارره راه مانند طول بلند ،شدت لبه زياد و انحنا کم در سيستم استنتاج فهازي،
فازيسازي شده و سپس با استفاده از استنتاج ممداني ،قوانين را استنتاج نموده و با اسهتفاده از غيرفهازيسهاز ،مقهدار
تابع انرژي خارجي محاسبه شده و به الگوريتم منحني فعال ارافه شد .ميتوا نتايج را به طور خالصه به صورت زيهر
بيا نمود:
 .1پس از بررسي الگوريتمههاي مختلهف در زمينهه اسهتخراج راه ،مهدل  Active Contourداراي پتانسهيل بهااليي در
استخراج نارره از تصاوير با بافت پيچيده ميباشد.
.2استفاده از خصوصيات ويژه نارره راه در سيستم استنتاج فازي بانث افزايش دقت در جداسازي پيکسلهاي لبه راه
از ساير پيکسلهاي لبه ميگردد.
.3تغيير پارامترهاي انرژي خارجي و سيستم استنتاج فازي بانث افزايش انعطافپذيري و دقت مدل منحني فعال مي-
گردد.
 .2استفاده از سيستم استنتاج فازي در محاسبه تابع انهرژي خهارجي مهدل منحنهي فعهال پارامتريهک بانهث افهزايش
اتوماسيو اين مدل گرديد.
.5اين روش قابليت استخراج انواع راهها با نرضهاي مختلف را داراست.
.6محاسبه تابع انرژي خارجي با استفاده از سيستم استنتاج فازي کارايي اين روش را براي نکسههاي نهويزي بيشهتر
ميکند.
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