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 3131اردیبهشت  -همایش ملي ژئوماتیك و یکمین  بیست
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 چکیده 

بهه ننهوا     ،از طرف ديگر قبول قابلهاي فتوگرامتري با توجه به وسعت منطقه تحت پوشش از يک طرف و نيز دقت روش
در حهال حارهر يکهي از    . انهد ها و اطالنات مکاني شناخته شدهنقشه روزرسانيهاي مناسب جهت توليد و بهيکي از روش

تفکيهک مکهاني    باقدرتهاي تحقيقاتي مهم در اين رابطه کاهش نقش اپراتور انساني در استخراج نوارض از تصاوير زمينه
-هاي مبتني بر مهدل منحني فعال به ننوا  يکي از روش .باشدهاي مختلف پردازش تصوير ميکارگيري الگوريتمباال با به

شده را  يفتعرکارگيري اطالنات گراديا ، يک منحني از پيش هاي رياري که از سطح اتوماسيو  بااليي برخوردارند، با به
ن تحقيق به منظور افزايش کهارايي ايه   در اين. نمايددر يک فرآيند تکراري به سمت محدوده نوارض در تصوير هدايت مي

با بررسي نتايج . استنتاج فازي پارامترهاي انرژي خارجي مدل منحني فعال محاسبه شده استمدل، با استفاده از سيستم 
 .دست يافته است Kappa ،33/0درصد و پارامتر صحت  92صحت کلي که مدل پيشنهادي به  مشخص گرديد

 

 مکاني، استخراج نوارضمنحني فعال، سيستم استنتاج فازي، قدرت تفکيک  :های کلیدی واژه

  

 

 مقدمه -3
هاي اي يکي از مورونات مهم تحقيقاتي در زمينهاز تصاوير هوايي و ماهواره نوارض استخراج اتوماتيک

ها ازجمله نوارض مهم ساخت بشر در مناطق شهري ها و ساختما راه. رودفتوگرامتري و سنجش از دور به شمار مي

-ي راهداشتن اطالنات کافي از شبکه. باشندنوارض در مناطق شهري و نيمه شهري ميها از پر تعددترين راه .هستند

رو استخراج اتوماتيک ازاين. باشد، نيازي رروري مي...يابي، مديريت ترافيک، مديريت بحرا  ومسافتها براي اهداف 

مورد توجه خاص  و نقلي حمل رساني پايگاه دادهي راه به ننوا  ابزاري براي ايجاد، نگهداري و بهنگامنارره

-حلي براي بههاي راهي، يافتن راهاز طرفي با توجه به پيشرفت سريع شبکه .محققين سنجش از دور قرارگرفته است

هاي موجود، استفاده نقشه روز کرد هاي به يکي از بهترين روش. هاي گذشته رروري استرساني و ويرايش نقشهروز

 .باشداستخراج اتوماتيک نارره راه مي از تصاوير رقومي و بالطبع

باشد و طيف وسيعي هاي سطح باال و قوي در زمينه پردازش رقومي تصاوير ميروش منحني فعال يکي از روش

 .[1] از کاربردها را در نلوم مختلف مانند فتوگرامتري و سنجش از دور و رباتيک به خود اختصاص داده است
ها شناسهايي محهدوده نهوارض     باشند که هدف آ  تعريف شده در فضاي تصوير ميهاي  منحني هاي فعال منحني

سازي اين تابع، منحني به سمت لبه نوارض تعريف يک تابع انرژي براي منحني و کمينه با. باشد موجود در تصوير مي

تهرين   کهم  نيهز بهه   گردد، تابع انرژي موجود در تصوير حرکت نموده و زماني که منحني به لبه نارره هدف منطبق مي
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هاي مختلف اين مدل در شناسايي نوارض و اشهيا  موجهود در تصهوير، قابليهت      به قابليت توجه با .رسد مقدار خود مي

هاي ارافي بانث گرديده که ايهن مهدل در    جهت کاربردهاي مختلف و ندم نياز به داده سازيويژهها در  زياد اين مدل

 .مورد استفاده قرار گيرد راهرره تحقيق حارر جهت استخراج اتوماتيک نا

ايهن   .مشههور گرديهد   Snakeگرديد و بهه مهدل    معرفي 8811 در سال Kassتوسط  هاي فعال اولين مدل منحني

بعدي مهورد   3و بازسازي   segmentationمدل به اطالنات اوليه نياز ندارد و به طور گسترده در بسياري از موارد مانند

 .[2] تحقيقات بسياري به منظور گسترش اين مدل صورت گرفته است .گيرنداستفاده قرار مي

سيستمي نيمه اتوماتيک به منظور استخراج شبکه راه از تصاوير هوايي و فضايي براساس  Grün 1991در سال 

خصوصيات تصوير نظير ميزا  روشنايي، کنتراست و همچنين  در اين تحقيق. روش اسنيک ارائه داده است

شود تا ميزا  شايستگي هاي ورودي در نظر گرفته ميهندسي نارره راه استخراج شده و به ننوا  دادهخصوصيات 

 .[3] راه افزايش يابد

  Laptev در اين تحقيق  .نيز از مدل اسنيک به منظور استخراج نارره راه استفاده کرده است 2000در سال

-استخراج تصوير از چندين تصوير با مقياس هوايي بر پايه ترکيب،روشي اتوماتيک به منظور استخراج راه از تصاوير 

  .[4] مورد استفاده قرار گرفته است هاي هندسي تصوير،هاي مختلف و ويژگي

Amini  با استفاده از  2009در سالFuzzy Snake  نملگرهاي مورفولوژي روشي را پيشنهاد کرده است که  و

 [5]. شودبا استفاده از مفاهيم ميانگين و انحراف معيار استخراج مي Spotدر آ ، راه از تصاوير ماهواره 

با استفاده از آناليز  Multi Resolution Snake با تعريف يک مدل جديد به نام 2002در سال  Péteriدر تحقيق 

اين مدل جهت استخراج دو لبه نارره خيابا  از تصاوير  .محاسبه شده است يانرژي مدل جديد چند مقياسي،

 .[6] به کار رفته است Ikonos و  Quick Birdهاي ماهواره

باشد، در اين مدل پارامترهاي تابع تابع انرژي مي يکي از مشکالت روش منحني فعال در استخراج راه، محاسبات

براي بهبود اين مشکل، در اين . گرددشود و اين موروع بانث کاهش اتوماسيو  ميانرژي توسط کاربر کنترل مي

يکي ديگر از مزاياي روش فازي، ترکيب آسا  منابع اطالناتي مختلف . هاي فازي استفاده شده استيق از روشتحق

 .باشددر طراحي تابع انرژي خارجي مي

  

 روش تحقیق -2
در اين تحقيق مدل منحني فعال بهبود يافته جهت استخراج نارره راه از تصاوير با قهدرت تفکيهک مکهاني بهاال     

هاي اسهتنتاج فهازي اسهتفاده نمهوده و تهابع      هاي سيستمتا از توانائي استبر آ  سعي در اين تحقيق . ارائه شده است

-الما يق هم در ارائه سيستم استنتاج فازي در معرفي نوآوري اين تحق. دادانرژي خارجي مدل منحني فعال را بهبود 

اول بها انمهال يهک    گام در . کندها را در سه مرحله استخراج ميروش پيشنهادي راه. باشدهاي تابع انرژي خارجي مي

ابع بعدي با استفاده از قوانين کارشناسانه در سيستم استنتاج فازي ته گام در . شوندها استخراج ميفيلتر کشف لبه، لبه

هها اسهتخراج   تابع انرژي خارجي، مرز راه سازيکمينهبا استفاده از روش منحني فعال و  انتهاانرژي محاسبه شده و در 

 .گرددمي

 مورد استفاده هایداده 2-3

تصاوير متعلق به ماهواره . باشدحومه شهري مي و شهري تصاوير مورد استفاده در اين تحقيق مربوط به مناطق
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Ikonos  اندمتر بوده که از جزيره  کيش اخذ شده1با قدرت تفکيک مکاني. 

 

 

 

 

 های اولیهلبه کشف 2-2

به منظور کاهش حجم محاسبات در محاسبه پارامترهاي ورودي که به منظور تعريف تابع انرژي خارجي استفاده 

 بدين منظور، از اپراتور. نظر گرفته شده استهاي لبه در تصوير در شود، مقادير اين پارامترها فقط در پيکسلمي

ترين با کمترين حد آستانه که بيشترين حساسيت را به تغييرات درجه خاکستري داشته و رعيف Sobelکشف لبه 

 .در ادامه آورده شده است ،هاي موجود در تصويرهاي راهنتيجه کشف لبه. کند، استفاده شده استها را کشف ميلبه
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 Active Contour Fuzzyطراحي مدل 2-1

ها شناسهايي محهدوده نهوارض     باشند که هدف آ  هاي تعريف شده در فضاي تصوير مي منحني1هاي فعال منحني

سازي اين تابع، منحني به سمت لبه نهوارض  تعريف يک تابع انرژي براي منحني و کمينه با. باشد موجود در تصوير مي

تهرين   کهم  گردد، تابع انرژي نيهز بهه   تصوير حرکت نموده و زماني که منحني به لبه نارره هدف منطبق ميموجود در 

 .رسد مقدار خود مي

منحني اوليه تعريف شده در محدوده تصوير تحت تأثير انرژي حاصل از هندسه منحني و انرژي  ،ها مدل دراين

حرکت نموده و تغيير مکا  منحني تا  درتصويرموجود آمده از اطالنات تصوير به سمت لبه نوارض  دست بهخارجي 

 به Snake مدل يبرا همکارانش و Kass تابع انرژي معرفي شده توسط. يابد انطباق کامل آ  بر لبه نوارض ادامه مي

 .[2] گردد يم فيتعر ريز صورت
 

                                                                                          (1)رابطه   
 

 
 

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

 V(s)=(x(s),y(s))    sε[0,1]                                                                               (2)رابطه   

را  Snakeهم مؤلفه خارجي انرژي  با نيز  Econ و Eimageانرژي داخلي منحني را نمايش داده و  Eint( 1) رابطه در

 :گردد تعريف مي( 3)توسط رابطه  Snakeانرژي داخلي يک منحني . نمايند بيا  مي

Eint=(|Vs(s)|
2

+β|Vss(s)
2
(3)رابطه                                                                                     2/(  

مشتق اول نرخ . باشند مي sبه ترتيب مشتق اول و دوم منحني نسبت به پارامتر  Vss(s)و  Vs(s)که در اين رابطه 

پيوستگي  ،اين اساس قسمت اول معادله فوق بر. دهد تغييرات طول منحني و مشتق دوم انحناي منحني را نشا  مي

ررايب ثابتي هستند   و  همچنين پارامترهاي . نمايد منحني و قسمت دوم نيز ميزا  نرمي منحني را کنترل مي

 .نمايند الذکر را در انرژي داخلي مدل تنظيم مي هاي فوق از مؤلفه يک هر که اثر

که يکي از   Eimage .  شودانمال ميتابع انرژي خارجي به منظور قرارگيري منحني در مرز ناحيه و شي مورد نظر 

ههاي مختلفهي    تواند به صورت نمايد که مي انرژي خارجي مدل است، انرژي تصويري منحني را بيا  ميتابع  هاي مؤلفه

 .تعريف گردد

سازي ساير قيود و شرايط  انرژي خارجي، به منظور مدل تابع ديگر ننوا  مؤلفه به  Econ( 1(رابطه  درهمچنين 

توجه به شرايط خاص مسئله متفاوت  مطالعه موردي با خارجي خاص در استخراج لبه نوارض تعريف شده و براي هر

  .باشد مي

تعريف لذا . کنددر هدايت منحني را تعريف مي تصويريهاي پارامترهاي تابع انرژي خارجي چگونگي تاثير داده

 . درست و شايسته تابع انرژي خارجي بزرگترين تاثير در نتيجه نهايي استخراج مرز اشيا دارد

هاي منحني فعال سازترين مرحله در مدلاختصاص داد  مقدار مناسبي به ررايب وز  تابع انرژي خارجي مشکل

در تحقيقات گذشته  . کندميهايي تعديل هر پارامتر را در نتايج استخراج نوز  در تابع انرژي سهم . بود موجود

 .شد و نقش مهمي در استخراج نتايج داشتندمقادير وز  با سعي و خطا توسط کاربر تعيين مي

                                                 
1Active Contour 
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در اين بنابراين . باشدانرژي ميتابع  حاسبهم جهتند هاي هوشمم استنتاج فازي يکي از بهترين سيستمسيست

. فازي در محاسبات تابع انرژي خارجي استفاده شده استتابع انرژي خارجي از سيستم استنتاج  بهبودتحقيق براي 

ارامتر را در پروسه پکنترل و تعديل تاثير هر  ،استفاده از سيستم استنتاج فازي در محاسبات تابع انرژي خارجي

راه استفاده  يويژگي فيزيکمنحني فعال از سه راحي تابع انرژي خارجي مدل طبه منظور . سازدطراحي ممکن مي

 . باشندشدت لبه، طول لبه و انحنا لبه ميهاي استخراج شده شامل ويژگي. شده است

ستنتاج فازي براساس سيستم اسازي شده و سپس تابع انرژي خارجي نارره راه فازي هايويژگيدر ادامه 

 .شودطراحي مي

 

  سازی خصوصیات راهفازی 2-4

 سازي شدت لبهفازي 2-2-1

زمينه و لبه براساس حدآستانه تعريف شده توسط کاربر : تصوير را به دو قسمتاکثر فيلترهاي استخراج لبه، 

ها با مقادير گراديا  بيشتر از حد آستانه از پيش تعريف شده، به ننوا  پيکسل لبه همه پيکسل. کنندبندي ميتقسيم

اين حد آستانه تأثير زيادي تعريف درست . شوندمانده به ننوا  زمينه انتخاب ميهاي باقيشوند و پيکسلمطرح مي

هاي لبه در تابع انرژي کنيم تا تمام پيکسلبراي رفع اين مشکل، در اين تحقيق شدت لبه را فازي مي. در نتايج دارد

سازي براي فازي. هاي لبه نشودخارجي شرکت داده شوند و تعريف حدآستانه بانث کاهش دقت در استخراج پيکسل

شدت "براي تعيين تابع نضويت سه متغير زباني . کنيمتابع نضويت گوسين استفاده مياين ويژگي، از پارامترهاي 

شکل زير توابع گوسي . شوندبه پيکسل لبه اختصاص داده مي "شدت لبه رعيف"و  "شدت لبه متوسط"، "لبه قوي

 .دهدسازي اين پارامتر را نشا  مياستفاده شده در فازي

 

 
 ازي شدت لبهستابع نضويت جهت فازي 3شکل 

 

 سازي انحنا  لبهفازي 2-2-2

. ها خطوط صافي هستندها در تصاوير نسبت به ساير لبهباشند يعني لبه راهها داراي انحناي کم مياکثر راه

-به منظور فازي. توا  از اين خصوصيت در جهت بهبود تابع انرژي خارجي مدل منحني فعال بهره بردبنابراين مي

انحناي ": براي تعيين تابع نضويت دو متغير زباني. شوداز دو تابع نضويت گوسي، استفاده مي  سازي اين خصوصيت

 .ساز انحنا  لبه  در ادامه آورده شده استتابع نضويت فازي. گردندبندي ميدسته "انحناي زياد"و  "کم 
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 سازي انحنا لبهتابع نضويت جهت فازي 2شکل

 سازي طول لبهفازي 2-2-3

در نتيجه، استفاده از اين ترم به منظور . باشديکي از خصوصيات ويژه نارره راه، بلند بود  اين نارره مي

در ابتدا يک حد آستانه طولي به منظور . باشدهاي لبه بسيار کارآمد ميهاي راه از ساير پيکسلجداسازي پيکسل

. باشدتانه با روش سعي و خطا و تجربه کاربر ميشود، اگرچه تعيين اين حدآسهاي نامطلوب استفاده ميحذف لبه

طبق روال قبل، . باشدمي Active Contourبنابراين در اينجا هدف مشخص کرد  نقش هر لبه در تابع انرژي مدل 

: هاي لبه سه متغير زبانيدر نهايت به پيکسل. شودسازي اين خصوصيت معرفي ميسه تابع گوسين جهت فازي

سازي طول لبه براي تصاوير ورودي در ادامه توابع نضويت فازي. شوداختصاص داده مي "کوتاه"، "متوسط"، "بلند"

 .آورده شده است

 
 لبه طولسازي تابع نضويت جهت فازي 5شکل

 

 طراحي تابع انرژی خارجي براساس سیستم استنتاج فازی 2-5

-اين تابع ميزا  انمال نيرو را به منحني تعيين مي. شودهاي قبلي تابع انرژي خارجي طراحي ميبراساس گفته

بنابراين تعريف مناسب اين بخش از تابع انرژي يک اثر بزرگ در . کندهاي نارره هدايت ميکند و آ  را به سمت لبه

ر هاي اين تحقيق استفاده از سيستم استنتاج فازي بيکي از نوآوري. تخراج نهايي مدل منحني فعال داردسنتايج ا

... آنگاه ... قوانين فازي براي هر پيکسل لبه با استفاده از جمالت شرطي اگر . باشداساس خصوصيات نارره راه مي

معرفي شده و سپس  "شدت لبه"، "انحنا  لبه"، "طول لبه"اين قوانين براساس ورودي مدل يعني . شوندتعريف مي

 . گردندمتغيرهاي زباني تابع انرژي خارجي تعريف مي

، "زياد"، "بسيارزياد"نوع متغير زباني براي تابع انرژي خارجي تعريف شده است که نبارتند از  5در اين تحقيق 

 ."بسيار کم"و  "کم "، "متوسط"

در زير . شودهاي لبه انمال ميبه منظور سرنت بخشيد  به روند الگوريتم، مقدار تابع انرژي فقط براي پيکسل

 :کنيمه که براي مدل نارره راه است بيا  ميتعدادي از قوانين تعريف شد

 ".باشداگر شدت لبه قوي باشد و طول لبه بلند باشد و انحنا لبه کم باشد آنگاه تابع انرژي بسيار قوي مي"

 ".باشد پس تابع انرژي پيکسل لبه متوسط استاگر انحنا کم است و شدت لبه زياد است وطول لبه متوسط مي"

 ".باشداست پس تابع انرژي پيکسل لبه رعيف مياگر طول لبه کوتاه "

ورودي اول براي هر پيکسل لبه  3شده خصوصيات  هنگامي که نتايج مناسب تعريف شوند، مقادير تخمين زده 
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هاي نتايج هر قانو  براساس شود و در نهايت تابع نضويت قسمتسپس تابع نضويت تخمين زده مي. شوندتعريف مي

ساز، مقادير کمي به تابع انرژي خارجي س با استفاده از يک تابع غيرفازيآيد، سپه دست ميمدل استنتاج ممداني ب

 .شونداختصاص داده مي

 :خروجي حاصل از اين مرحله در ادامه نشا  داده شده است

 خروجي الگوريتم منحني فعال فازي 6شکل

 
باشد که از ماتريس خطا استخراج پارامترهاي آماري ميارزيابي خطا و برآورد دقت آشکارسازي معموال براساس 

شود به صورت يک جدول توافقي است که اختالف بين ماتريس خطا که ماتريس ابهام هم ناميده مي. شوندمي

برچسب هر . گرددهاي ميا  جدولي محاسبه ميدهد و از طريق تکنيکاطالنات واقعيت زميني و تصوير را نشا  مي

هايي که با شود و نتايج يکسا  با يکديگر جمع شده و برچسببا برچسب پيکسل متناظر مقايسه ميپيکسل معلوم 

بندي يک کالس منفرد يا آشکارسازي راه، ماتريس خطايي در مورد طبقه. شوندخواني ندارند نيز محاسبه ميهم، هم

هاي مربوط به صورت سطرها و دادههاي واقعي زميني به در اين ماتريس داده. شودتشکيل مي 1به صورت جدول

سپس به صورت مقايسه پيکسل به پيکسل پارامترهاي آماري . شوندهاي ماتريس ظاهر ميبندي در ستو نتايج طبقه

باشند بر روي قطر اصلي قرار  بندي شدههايي که به صورت صحيح طبقهتعداد پيکسل. گردداين ماتريس محاسبه مي

 .باشندري معرف مجموع خطاها ميگيرند و نناصر غير قطمي
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 هاي استخراج شده به صورت دستينقشه راه 1شکل

 

براي . در اين تحقيق براي ارزيابي و محاسبه دقت الگوريتم از معيارهاي ماتريس خطا استفاده شده است

روي به دست آورد  معيارهاي صحت، خروجي هر مدل را به تصويري باينري تبديل کرده و سپس از 

ماتريس خطاي ايجاد شده، شش معيار رريب کاپا و دقت کلي و دقت توليد کننده و دقت مصرف کننده و 

 .کنيمنويز و ندم انطباق را استخراج مي

 
 ماتريس خطا:1جدول

Classified Matrix 
Confusion Matrix 

Sum 

CN FP TN
True 

Classes 
CP TP FN

N RPRNsum

 

 
 سازي مدل پيشنهادينتايج حاصل از پياده :2جدول

 

  
 

 

 

 
Over. 

Acc. 
K 

fac. 
P A U A No M 

تصوير 

 اول
0.925 0.841 0.860 0.863 0.075 0.023 

تصوير 

 دوم
0.914 0.824 0.875 0.880 0.049 0.018 
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 91تصوير اول، هاي راه در درصد از پيکسل 93دهنده آنست که روش پيشنهادي توانسته است جدول فوق نشا 

 .درصد در تصوير دوم را به درستي تشخيص دهد

 

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

Contourسيستم استنتاج فهازي،  در  لند، شدت لبه زياد و انحنا  کم، در ابتدا خصوصيات ويژه نارره راه مانند طول ب

سهاز، مقهدار   سازي شده و سپس با استفاده از استنتاج ممداني، قوانين را استنتاج نموده و با اسهتفاده از غيرفهازي  فازي

توا  نتايج را به طور خالصه به صورت زيهر  مي. تابع انرژي خارجي محاسبه شده و به  الگوريتم منحني فعال ارافه شد

 :بيا  نمود

داراي پتانسهيل بهااليي در    Active Contour ههاي مختلهف در زمينهه اسهتخراج راه، مهدل     ررسي الگوريتمپس از ب. 1

 .باشداستخراج نارره از تصاوير با بافت پيچيده مي

هاي لبه راه استفاده از خصوصيات ويژه نارره راه در سيستم استنتاج فازي بانث افزايش دقت در جداسازي پيکسل.2

 .گرددي لبه ميهااز ساير پيکسل

-پذيري و دقت مدل منحني فعال ميتغيير پارامترهاي انرژي خارجي و سيستم استنتاج فازي بانث افزايش انعطاف.3

 .گردد

استفاده از سيستم استنتاج فازي در محاسبه تابع انهرژي خهارجي مهدل منحنهي فعهال پارامتريهک بانهث افهزايش         .2

 .اتوماسيو  اين مدل گرديد

 .هاي مختلف را داراستها با نرضقابليت استخراج انواع راهاين روش .5

ههاي نهويزي بيشهتر    محاسبه تابع انرژي خارجي با استفاده از سيستم استنتاج فازي کارايي اين روش را براي نکس.6

 .کندمي
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