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 چکیده

ای و بع مختلف اطالراوی نظیر وصاویر هوایی، ماهوارهروشههای اووماویک شهناسایی رار ه ساختناا از منا            
های لیدار دارای کاربردهای بسیار وسیع و مهم نظیر بروز رسانی نقشه ها ، مدلسازی و آنالیز رشد و پیشرفت در  داده

های های لیدار انواع روشههدر این مقاله، با اسههتداده از وصههاویر هوایی و داده باشههد مناطق شهههری و نینه شهههری می
شهناسهایی سهاختناا برای یک من قه شهری مورد بررسی و ارزیابی صورر گرفته است  برای این منظور سه مر له    

( با استداده از روش  1DTMاصلی به شرح زیر انجام پذیرفته که در  مر له اول از داده های لیدار مدل رقومی زمین)

شده است  مر له دوم، ویژگی های مختلف برای طبقه استخراج گردیده  2002در سهال   Sitholeارائه شهده ووسه    
استخراج شده و در مر له آخر سه روش طبقه بندی  شی مبناو  پیکسل مبنابندی رار هه سهاختناا در دو سه      

2
MD ،3

SVM  4و
ANN  برای شناسایی ساختناا مورد بررسی و ارزیابی گردیده شده است  نتایج  اصل از شناسایی

می باشد که دارای  شی مبناو  پیکسل مبنانسهبت به سهایر روشهها در دو سه        SVMی باالی روش  اکی از ووانای
 می باشد  3524، خ ای نوع دوم 4524درصد، خ ای نوع اول  29502،  ریب کاپا درصد 92592دقت کلی 

 

 مبناشناسایی ساختناا، لیدار، ، ق عه بندی، طبقه بندی، پیکسل مبنا و شی  :واژگان کلیدی

 مقدمه -1

شد که شامل بااستداده از مدلهای سه بعدی شهر با ووجه به قابلیت هایشاا امروزه در  ال گسترش می      

( نیز 2ULMاطالرار جامعی در مورد هندسه و موقعیت روارض شهری که به این مدل ، مدل روارض شهری )

-این مدلها و در بسیاری از کاربردها نظیر برنامه گدته می شود  اطالرار در مورد ساختنانها که نقش رنده در

ای، برنامه ریزی های  نل و نقل، وخنین جنعیت و آنالیز آلودگی دارد  با ووجه به رشد های شهری و من قهریزی

و ووسعه باالی مناطق شهری نیاز به یک روش اووماویک جهت به هنگام سازی اطالرار برای مدل روار ی شهری 

ج اطالرار در مورد ساختنانها نیاز می شود  در فتوگرامتری سنتی برای استخراج ساختنانها از وصاویر برای استخرا

استداده از  استریوهوایی و به صورر دستی استداده می شود که این روش نیازمند به زماا و هزینه زیاد می بود 

اده های لیدار باید فیلتر گذاری شوند داده های لیدار در مورد مدل سازی روارض شهری مستلزم این است که د

                                                             
del. Digital Terrain Mo1  

. Minimum Distance2  

. Support Vector Machine3  

Neural Network Artificial. 4  

elUrban Landscape Mod. 5 
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های لیدار ودکیک [ مسئله و مشکل رنده در مورد داده1های زیادی در این زمینه بیاا شده است]که الگوریتم

سازی روارض می باشد  به رنواا مثال ودکیک سازی گیاهاا و ساختنانها در محلهای که این دو رار ه به هم 

انها را با مشکل روبرو می کند که برای این منظور راه کارهای مختلدی ارائه شده نزدیک هستند، شناسایی ساختن

که اولین بار شناسایی اووماویک ساختناا   است  بعنواا مثال ازولدیق داده های لیدار با وصاویر  استداده شده است

در سال   Nevatiaو 1994در سال   Lin،  1993درسال  Huertasبا ولدیق داده لیدار و وصویر وک باندی ووس  

، پیچیدگی ساختناا ها و  ضور گیاهاا در 4ارائه گردید این راه  ل با مشکالوی ردیده ای نظیر انسداد 1991

مجاورر ساختناا مواجه گردید چراکه وصویر وک باندی  اوی اطالرار کافی جهت غلبه بر مشکالر ذکر شده 

برای  ل مشکالر ذکر شده از  (Muler & Zoom, 2005) و et al, 1998) Fischer) ( ،Fradkin et al, 2001) نبود 

 Nevatiaکردند که بسیاری از ساختناا های ووس   اصل از داده لیدار استداده  DSMولدیق وصاویر استریو و 

روش ساده وری برای شناسایی  Forstnerو   Weinder 1992در سال   شناسایی نشده بودند شناسایی گردید 

وولید کرده که بدین   DSM  ،nDSMارائه دادند بدین صورر که با قرار دادا  د آستانه اروداری برای ساختناا 

 صورر ساختناا ها را شناسایی کردند  

اخیراً با گسترش داده های لیدار و وصاویر چند باندی والش های وسیعی برای شناسایی با دقت روارض 

با ولدیق داده لیدار و وصاویر چند باندی  2001در سال  Brunnه بخصوص ساختناا ها صورر گرفته است از جنل

با ووسعه روش برازش و فیت  ((Khoshelham et al ,2005از طریق روش های آماری روارض را شناسایی کرد  

کردا صدحار بروی داده های اروداری در محدوده ق عار ساختناا ها از وصاویر هوایی برای شناسایی سقف 

 DSMاز داده لیدار و از طریق ودا ل  DTMاز طریق وولید  2001در سال  Sohn Downکنک گرفت  ساختناا ها

را وولید کرد و ساختناا های را شناسایی کرد و برای  ذف (  nDSM)مدل رقومی نرمال شده س    DTMاز 

( استداده  1VINDگیاهانی که به اشتباه در کالس ساختناا قرار گرفته بود از شاخص نرمال کشف گیاهاا )

، ق عار مربوط ساختناا را از سایر روارض جدا سازی  DSM( با ق عه Sampath et al, 2007)کرد 

،  Maximun likehoodروش سه روش شناسایی رار ه ساختناا )  2010در سال  Khoshelhamکرد 

Bayesian  وAdaboost algorithm  )ر داد  در این مقاله سه در س   پیکسل مبنا و شی مبنا مورد مقایسه قرا

در دو س   پیکسل مبنا و شی مبنا مورد مقایسه قرار گرفته  nDSMبا   SVM  ،ANN  ،MDروش طبقه بندی 

 روند شناسایی ساختناا را مشاهده می کنید  1شده است  در شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
. Occlusion6  

. Normalized Difference Vegetation Index7  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مبانی روش های طبقه بندی -2

ا داده ها بر اساس برداری از مشخصه های استخراجی در مجنوره های طبقه بندی فرآیندی است که در آ

مشابه،گروهبندی می شود  ب ور کلی روشهای طبقه بندی به دو دسته روش های طبقه بندی نظارر شده و روش 

[ اگرچه هر دو روش هدف مشترکی در جهت طبقه بندی داده دارند، اما 22های نظارر نشده وقسیم می شوند]

ی بنیادی در مداهیم آنها موجود می باشند روش های طبقه بندی نظارر شده بر اساس داده آموزشی و وداور ها

های بدوا نظارر نیازی به داده های آموزشی نداشته و ونها بر در  الیکه روش با دخالت کاربر انجام می شود 

از آنجا که ونرکز اصلی در این  د ی دهناساس میزاا شباهت ننونه ها به یکدیگر آنها را در گروه های مشابه قرار م

وحقیق بر روش های طبقه بندی نظارر شده است در این قسنت مبانی روش های استداده بصورر اجنالی وو ی  

 داده می شود 

 SVM) (طبقه بندی کننده ماشین بردار پشتیبان   -2-1

 یداا روس به نام والدینر ووس  ریا 1942ماشین بردار پشتیباا یک روش طبقه بندی است که در سال 

وپنیک ارائه گشت و برپایه نظریه یادگیری آماری استوار است  در این روش مجنوع ای شامل داده های آموزشی 

,x1}به صورر  x2, … , xN}  در نظر می گیرند که هر کدام از ارضای آا یک بردار ویژگیd  بعدی می باشد و

می yiکالس هستند، به معنای دیگر هر کدام از داده ها دارای برچسب  هنچنین مشخص است که متعلق به کدام

yiباشند که داریم،  در وهله اول هدف  ل یک مسئله دسته بندی دوکالسه به صورر بهینه می   {1+,1−} ∋

 بهینه سازی

SVM 

ANN 

MD 

nDSM 

SVM 

ANN 

MD 

 تصویر ارتو

 استخراج ویژگی

DSM, nDSM,Fe–Le G, B, NDVI 

 شی مبنا پیکسل مبنا

 ق عه بندی

 داده لیدار

 ارزیابی دقت

    مرا ل شناسایی ساختناا از داده لیدار و وصویر 1شکل 



می  از یکدیگر ودکیک 2و با فوق رویه با راب ه  1باشد  فرض کنید این دو کالس با وابع ونایز بصورر راب ه 

 [ 31شوند]

f(x) = sign(w. x + b) 

H:w. x + b 

 اصلضرب داخلی است  در  w.xاست و منظور از  Bias، مقدار b، رنود بر فوق رویه جداکننده و wبردار وزا 

 مینینم شود، سپس طبقه بندی کننده مینینم می شود  ‖w2‖واقع چنانچه 

 

راب ه بین خاصیت وعنیم طبقه بندی کننده با نُرم بردار وزا را می وواا به روشی دیگر نیز ووجیه کرد: فرض 

H+:wxکنید داده های دو کالس، جدایی پذیر باشند و بردارهای ویژگی مرزی کالس اول روی فوق رویه  + b = +1 

:−Hو بردار ویژگی مرزی کالس دوم روی فوق رویه  wx + b قرار گیرند  الگوهایی که بر روی فوق رویه  1− =

را  اشیه  −H و +Hقرار می گیرند بردار پشتیباا نامیده می شوند  نا یه بین دو فوق رویه   −Hو  +Hهای  

 برابر −Hو  +Hگویند  فاصله بین دو فوق رویه  
2

‖w‖
یا  خواهد بود  طرا ی فوق رویه با بیشترین ررض  اشیه  

 اشیه بهینه بر این اصل استوار است که با شرط درست طبقه بندی شدا الگوها، ررض نا یه مرزی  داکثر شود، 

 یا به رباروی
2

‖w‖
مینینم گردد  هدف این است که الگوها بر روی و یا خارج از نا یه  ‖w‖ ماکزینم شود، یعنی 

 مرزی واقع شوند، یعنی،

 

(4 ) yi(wxi + b) ≥ 1 for i = 1,2,… , N 

 خواهد بود  2هدف، طرا ی یک طبقه بندی کننده فوق رویه با نا یه مرزی بهینه به صورر راب ه 

 

(2) 
{
Minimize         w                  

1

2
‖w‖x2

Subject     to       yi(wxi + b) ≥ 1    
                             for i = 1,2,… ,N

 

 

ه بهینه سازی از نوع محدب و درجه دوم است، که برای  ل آا از وکنیک  رایب الگرانژ استداده مسئل 2راب ه 

 برای بهینه سازی بدست می آید  4می شود  بدین ورویب مسئله دوگاا به صورر راب ه 

 

(3  )                 

 
‖w‖ =  (∑wi

2

d

i=1

)

1
2

 

(1) 

(2) 



 

 (4 ) 

 
{
  
 

  
 
Maximize    α     −

1

2
∑∑αi

N

i=1

αj

N

i=1

yiyjxixj + ∑αi

N

i=1

Subject    to                         αi ≥ 0 for i = 1,2,… , N

∑αi

N

i=1

yi

 

را که متناظر با  رایب مثبت  xiاست  الگوهای  xiمتناظر با یکی از الگوهای  αiهر یک از  رایب الگرانژ 

 است  1به صورر راب ه xورودی  هستند، بردارهای پشتیباا می نامند  وابع ونایز طبقه بندی، یک الگوی

  

 

را با  xنشاا داده می شود که میتواا بردار  2اشنیت-با استداده از مدهوم  اصلضرب داخلی در فضای هیلبرر

را  Mercerوبدیل غیرخ ی به فضایی با بعد زیادور انتقال داد و ثابت کرد که اگر یک کرنل متقارا، شرای  قضیه 

نل در فضای ورودی با بعد کم میتواا به رنواا  اصلضرب داخلی در فضای هیلبرر با داشته باشد، ارنال این کر

بعد زیاد ولقی شود و محاسبار را به شدر کاهش دهد  وابع کرنل می وواند به صورر گوسی، چندجنله ای ، وابع 

 ت ی استداده شده اسو یا واوژانت هایپربولیک باشد که در این وحقیق از کرنل وابع پایه شعار 9RBFپایه شعاری

 (ANN)مصنوعی   طبقه بندی کننده شبکه عصبی   -2-2

هایی های پیچیده مغز انساا که در محاسبار به شیوهبا درك قابلیت ،های رصبییده اصلی کار بر روی شبکها

 ی و خکامالً متداور از روشهای سنتی رنل می کند، آغاز گردید  مغز انساا یک سیستم پردازشگر پیچیده، غیر

در زمانی  ،با ساختار موازی بوده که قابلیت ساماندهی اجزاء خود را به منظور انجام محاسبار خاص و پیچیده

های رصبی مصنوری مدلهای پردازشگر الهام گرفته شبکه های کامپیوور مبنا دارد کوواهتر از بسیاری از سیستم

ه نام نوروا وشکیل گردیده است  این نورونها با وعداد بخش کوچک ب 1110شده از مغز انساا هستند  مغز آدمی از 
های رصبی مصنوری نیز، مشابه به مغز انساا از نورونهای مصنوری راب  با یکدیگر در اروباط هستند  شبکه 1210

خاطر  ی رصبی بهشبکه ها با یکدیگر در اروباط هستند به رنواا وا دهای پردازشگر وشکیل یافته و این نوروا

و در ( Egmont-Petersen et al., 2002یت بسیار باال در  ل مسائل پیچیده و غیر خ ی کاربرد زیادی دارد)قابل

این وحقیق از الگوریتم  (  Bishop, 1995; Haykin, 1994) بخشی داردبندی پیچیده نتایج ر ایتمسائل طبقه

Levenberg-Marquardt ( استداده شدهLevenberg, 1944; Marquardt, 1963 )های و هنچنین سایر الگوریتم

باشد می over fitting ی رصبیآموزشی نیز وست شده است  یکی از مشکالر موجود در طی آموزش شبکه

(Geman et al., 1992)شود ولی موقع ارنال شبکه   به این صورر که خ اهای موجود در آموزش بسیار کوچک می

های سپارد و برای دادههای اموزشی را به خاطر میعنی شبکه فق  دادهشود  یهای جدید خ ها زیاد میبرای داده

  در این باشدمی early stoppingباشد  یکی از روشهای رفع این مشکل وکنیک جدید نتایج ر ایت بخش ننی

شد باهای آموزشی می  اولین دسته داده(Prechelt, 1998)شوند های موجود به سه دسته وقسیم میوکنیک داده

 های ارزیابیهای ارزیابی است  خ ای دادهی بعدی دادهدسته ،شودرسانی وزنها استداده میکه برای محاسبه و بروز

ی اول های آموزشی در مر لهشود  خ ای ارزیابی هنانند خ ای دادهی آموزش ننایش داده میدر طول پروسه

                                                             
  TheorySchmidt -Hilbert .8  

. Radial Basic Function9  

f(𝑥) =  𝑠𝑖𝑔𝑛(∑𝛼𝑖𝑦𝑖𝑠𝑣𝑖

𝑁

𝑖=1

+𝑏) 
                             (1) 



کند   کند خ ای ارزیابی شروع به افزایش میمی over fitکند  هنگامی که شبکه شروع به آموزش کاهش پیدا می

شود و وزنها و بایاسهای کنترین زمانی که خ ای ارزیابی به وعداد وکرار مشخص شده رسید آموزش شبکه ق ع می

شود اما باشد و در طول آموزش استداده ننیهای وست میس بعدی دادهشود  دستهخ ای اموزشی برگردانده می

شود  اگر خ ای وست در کنترین مقدار به کنتر از خ ای های مختلف از اا استداده میی مدلبرای مقایسه

 باشد ها میارزیابی برسد بیانگر بد بودا وقسیم بندی داده

 (MD)طبقه بندی کننده کمترین فاصله  -2-3

نیز نامیده   MDختصاراین روش بر اساس فاصله بین ننونه ها ورودی وا داده های آموزشی رنل می کند و در ا

در این روش فاصله بین ننونه نامعلوم از ونام ننونه های آموزشی محاسبه می شود و در ادامه کالس  می شود 

یک شبیه  MD  به رباروی،طبقه بندی کننده  [22( و] Wacker ,1912مربوط به ننونه نا معلوم انتخاب می شود )

شخیص الگو یا هناا وناظر یابی است؛البته با این وداور که  اب ه سازی از ساده ورین و قدینی ورین روش در و

 xآورده شده است، MDاگر در رواب ی که در ادامه برای بیاا الگوریتم  شباهت در این روش فاصله اقلیدسی است 

بعدی در فضای  mبردارهای  ix,z,wننونه های آموزشی برای کالس مشخص  izو  .…ni=1.یک الگوی ناشناخته 

ابعاد فضای مشخصه باشد آنگاه طبقه بندی به روش  mبیانگر وعداد کالس ها و  nشخصه ها باشند و هنچنین م

MD  در راب ه فوق، بیاا گردد؛  2می وواند م ابق راب ه  d(. )  9فاصله اقلیدسی است که می وواند م ابق راب ه 

 بیاا شود 

     

       

      

خیص الگو بعنواا رایج ورین و ساده ورین روش های طبقه بندی مورد این روش در کاربردهای مختلف وش

استداده بسیار قرار گرفته است رلت این مو وع را می وواا سادگی مدهوم و محاسبار و نیز سریع بودا این طبقه 

 بندی کنند در مقابل سایر طبقه بندی کننده های با الگوریتم پیچیده دانست 

 ی ساختمان بر مبنای تئوری روشتقسیم بندی روشهای شناسای -3

دسته  شی مبنا  و  پیکسل مبنامیتواا روشهای شناسایی ساختناا را از لحاظ وئوری روش ، به دو صورر 

،  بر اساس مشخصه که برای وک وک پیکسلها استخراج می شود و بر مبنای پیکسل مبنابندی کرد در  الت 

وداور رنده با  شی مبنا های مروب  طبقه بندی میکند اما در  الت روشهای طبقه بندی ، پیکسلها را در کالس

 ,Vincent)ابتدا وصویر هوایی ، بر مبنای ویژگی های طیدی ووس   شی مبنادارد  در  الت  پیکسل مبناروش 

رای ماری بارائه گردید ق عه بندی می شود سپس مقادیر میانگین ماکزینم ، مینینم و سایر ویژگی های آ (1993

هر ق عه بر اساس مشخصه های استخراجی پیکسلهای هر ق عه ، محاسبه می شود به ربارر دیگر از ویژگی های 

 یکسری ویژگی ها برای هر ق عه استخراج می شود که مبنای طبقه بندی قرار می گیرد  پیکسلهای هرق عه

 

 

 

xwi     if      d(x,zi) = min j d(x,zi)       (2) 

𝑑(𝑥, 𝑧) =   (𝑥𝑙 − 𝑧𝑖)
2𝑚

𝑙=1        (9) 



 بهبود نتایج  -4

قرار گرفته می ووراا از رنلگر مورفولوژی گشایش  برای  ذف مناطقی که به اشتباه در کالس ساختناا

از آنجا که مورفولوژی گشایش بارث نرم سازی لبه ها می  (Gonzales,1993)و  (Zhang etat,2003) استداده کرد 

که در وصویر  (Vincent،1993)شود لذا از رنلگر بازسازی وصویر برای بازسازی لبه ها از بین رفته استداده شده است 

 تیجه ارنال رنلگر های ذکر شده را مشاهده می کنید ن  3
 

 

 

 

 

 

 

 

 منطقه مورد مطالعه -5

داده مورد استداده شده برای این وحقیق که دارای وصویر هوایی و داده لیدار برای یک من قه شهری در کشور 

که  (NIR)مادوا قرمز( و B)(، آبیG)(، سبزR)می باشد  وصویر هوایی شامل چهار باند قرمز Mannheim  آلناا بنام

متراز س   زمین صورر گرفته شده است که  د ودکیک  100که اروداع پرواز  mm 12با دوربین به فاصله کانونی 

بیانگر وصویر هوایی من قه مذکور می باشد  مجنوره داده دوم، داده  4متر می باشد  که وصویر 0522 این وصویر

که بصورر فرمت گردیده   Falcon II sensor of Topo sys وس  لیرز اسکنلیدار که در دو پالس اولیه و ثانویه که و

برای ارزیابی نتایج  اصل از پالس اولیه می باشد   DSMبیانگر  2متر می باشد  وصویر  2/0شده که فاصله نقاط 

 قه مورد ننایی از داده مرجع من 4مرجع بصورر دستی با ورکیب داده وصویر و لیدر وولید شده که وصویر  داده

نظر می باشد که بصورر وصویر باینری مشاهده می کنید  مشخصار ساختناا در این من قه که دارای مسا ت 

کل من قه را وشکیل می دهد  جدول  31متر می باشد که ساختناا ها % 2/2متر مربع با اروداع  داقل  30الی  12

 ه می باشد بیانگر وعداد داده های آموزشی برای طبقه بندی نظارر شد 1

 

 

 

 

 

 

 

  

)a(                                                                  )b( 

( بعد از ارنال دایره  b( قبل و ) aفولوژی جهت بهینه سازی  الت )، ارنال اپراوورهای مور3وصویر 

 قرمز مثالی از ارنال رنلگر گشایش که  ذف شده و دایره زرد واثیر ارنال رنلگر بازسازی

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نتایج  )ارزیابی کمی و کیفی( -6

 ارزیابی کمی -6-1

ارائه شده روشهای ذکر شده را در دو  Sohn Downدر این وحقیق بر مبنای پارامتر های ارزیابی که ووس  

با ابعاد بردار مشخصه مختلف مورد ارزیابی  قرار گرفته است  می وواا نقشه وولیده  شی مبناو   پیکسل مبناس   

شده از من قه که از ولدیق داده لیدار و وصویر با  د وشخیص باال ایجاد شده اند را به صورر پیکسل به پیکسل با 

نتایج وحقیق بر مبنای پارامترهای ارزیابی در جدول که ای که با روشهای میدانی وهیه شده اند مقایسه ننود نقشه 

را مال ظه   شی مبناو  پیکسل مبناکه برای  االر مختلف شناسایی ساختناا از سایر روارض در دو س    2

 ننایید می

 

 

 
 

 نام کالس رنگ کالس تعداد پیکسل

 ساختمان قرمز 1361

 درخت سبز 131

 زمین بدون پوشش آبی 1142

 گیاهان بدون پوشش زرد 991

، وعداد داده های آموزشی برای کالس های مورد نظر 1دول ج  

 
 من قه  اصل از داده لیدار  DSM،  ننایی از  2وصویر 

 

، ننایی از داده مرجع4وصویر   

 
،  انتخاب داده های آموزشی برای طبقه بندی4وصویر   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Overall 

Acc. (%) 

Branch 

Fac. (%) 

Miss Fac. 

(%) 

corr. 

(%) 

Com. 

(%) 

Quality Per. 

(%) 

Omi. 

(%) 

Com. (%) Kappa 

(%) 

ANN3_obj 93.6441 10.34 10.21 90.6 89.95 84.34 12.5 9.37 86.01 

ANN5_obj 94.12 7.47 9.17 91.92 92.4 85.007 10.04 6.07 87.01 

ANN7_obj 94.61 6.82 8.62 93.05 92.032 86.391 9.96 5.94 87.41 

ANN3_pix 94.08 6.05 9.66 92.741 90.4596 84.556 10.962 5.32 87.2 

ANN5_pix 94.36 5.83 9.06 92.25 91.2402 86.7489 9.91 5.45 87.32 

ANN7_pix 95.008 5.81 8.7 94.5 94.9601 87.2963 7.54 4.89 88.1 

MD3_obj 91.2989 11.2 16.8 89.5653 86.811 84.47 14.94 10.87 84.23 

MD5_obj 92.7542 8.58 12.49 90.03 88.6627 84.8805 12.75 8.84 86.12 

MD7_obj 93.2118 10.2 10.45 91.2498 91.445 85.1051 11.67 8.001 86.76 

MD3_pix 92.7851 10.4 13.2 90.65 89.3115 84.9082 12.43 8.21 86.46 

MD5_pix 92.7642 9.58 11.49 91.03 89.6627 85.1805 11.75 7.84 87.62 

MD7_pix 93.2118 9.2 10.45 91.2498 91.445 85.7051 10.67 7.001 87.76 

SVM3_obj 94.1302 7.8 8.59 93.5 90.4 84.09 9.51 6.42 87.01 

SVM5_obj 94.7526 7.12 8.09 94.25 93.4 85.69 8.91 5.31 87.61 

SVM7_obj 94.9745 6.29 7.95 94.9709 95.3626 85.9522 8.01 4.93 88.01 

SVM3_pix 95.047 7.8 8.59 93.5 90.4 84.09 9.51 6.42 87.01 

SVM5_pix 95.36 5.23 8.26 94.65 92.2402 87.7489 9.61 5.35 87.812 

SVM7_pix 95.918 4.81 6.69 96.37 95.016 87.913 6.24 3.29 89.02 

nDSM 94.3584 8.13 8.37 92.4826 92.2761 85.8375 7.7808 7.5174 87.85 

پارامترهای ارزیابی برای  االر مختلف طبقه بندی   1شکل   
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مقادیر پارامتر های ارزیابی برای  االر مختلف طبقه بندی  2جدول   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  پیکسل مبناچنانچه از پارمترهای ارزیابی جدول باال مشخص می گردد دقت شناسایی ساختناا در س   

 ی وواا بهم پیکسل مبنانسبت به  مبنا شیباشد که دالیل پایین بودا دقت باالور می شی مبنانسبت به س   

  اشاره کردموارد زیر 

بخاطر  عف روش ق عه بندی دانست که ونها از خصوصیت  شی مبناپایین بودا دقت  یکی از رنده دالیل  1

های طیدی جهت ق عه بندی وصویر استداده می کند در صوروی که از سایر خصوصیت نظیر بافت و هندسی 

 می وواند بارث بهبود نتایج طبقه بندی گردد 

م گردد بخصوص در الگوریتبندی میاهش دقت ق عهبندی وصویر بارث کاستداده ونها از وصویر برای ق عه  2

بندی که ونها  از خصوصیت طیدی برای ق عه بندی استداده شده است  در صورویکه استداده شده برای ق عه

ندی باستداده ونها از خصوصیت طیدی بخاطر سایه روارض با اروداع بلند بارث شده است که الگوریتم ق عه

ا اروداع بلند نتواند ق عار مربوط به ساختناا را از ق عار سایر روارض ودکیک در مجاورر ساختناا های ب

 سازد  

 ط کرد: میتواا نتایج زیر را استبا 2و  1از جدول 

های لیدار در کنار وصویر بارث افزایش دقت در مقایسه با استداده ونها از یک منبع داده استداده از ولدیق داده -1 

های هر کدام از منابع اطالراوی که برای داده لیدار بخاطر ردم وجود باشد  دلیل این کار بخاطر جبراا نقصمی

اشند برث کاهش دقت وشخیص روارض در مجاورر سایر روارض که دارای اروداع یکساا میخصوصیت طیدی که با

و برای داده وصویر به خاطر وجود سایه و انسداد بخصوص در مجاورر روارض با اروداع بلند می وواا با ولدیق 

 های لیدار و وصویر می وواا نتایج شناسایی را بهبود داد داده

دارای باالورین  پیکسل مبنابا هدت ویژگی در س    SVMای ارزیابی مشخص می گردد هاز مقایسه پارامتر -2

 های طبقه بندی می باشد دقت نسبت به سایر روش

 

 

  nDSMو SVMمقایسه پارامترهای ارزیابی برای  ، 2شکل 
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ارزیابی کیفی  - 6-2  

می باشد  غیر ساختناا ناا و کد صدر تبرای ارزیابی کیدی نتایج بصورر مدل باینری که کد یک بیانگر ساخ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) 

(e) 

(d) 

(b) 

(c) 

(f) 

 ANN،  ستوا سنت چپ برای  الت پیکسل مبنا و از باال به پایین به ورویب برای 1طبقه بندی که ابعاد بردار ویژگی    9وصویر 

،SVM  وMD  شی مبنابرای ستوا سنت راست هنین ورویب با این وداور که برای  الت 



 نتیجه گیری  -7

ر از بررسی  االدر این وحقیق پس از م العه چند روش نوین شناسایی ساختناا با استداده ازداده های مختلف و 

 ارزیابی یپارامترهابا در نظر گرفتن  کهطبقه بندی  مختلف م هایبرای الگوریت و شی مبنا مختلف پیکسل مبنا

 29502،  ریب کاپا درصد 92592با بردار مشخصه هدت بعدی با دقت کلی  SVMها، الگوریتم از این روش

  باشددر  الت پیکسل مبنا بعنواا روش منتخب شناسایی می 3524، خ ای نوع دوم 4524درصد، خ ای نوع اول 

باشد که این شاید الت پیکسل مبنا و شی مبنا که در  الت پیکسل مبنا از و عیت بهتری برخودار میاز مقایسه  

از  عف الگوریتم ق عه بندی که فق  از فضای طیدی جهت طبقه بندی استداده کرده است در صورویکه از ویژگی

گردید  در مقایسه رخوردار میهای هندسی نیز استداده می کرد از نتایج بهتری نسبت به  الت پیکسل مبنا ب

هایی های داده لیدار درمورد ساختناامی وواا فهنید که از  عف nDSMبا  SVMروش های شناسایی نظیر 

اند  البته این مورد این مورد نادر هایی از درختاا مجاور فرا گرفتهاست که بخشی از بام آنها در مجاورر شاخه

سازی ساختناا استداده می کنند مشکل ایجاد صویر یا داده لیدار برای آشکارهایی که از وبرای ونامی الگوریتم

کند  اما با استداده از داده لیدارکه با ووجه به خاصیت ندوذ داده لیدار به شاخه های پایین ور گیاهاا، نتایج می

یاد باشد، امید بهتری برای آشکارسازی ساخنناا بدست آید  البته در مواردی که وراکم شاخ وبرگ درخت ز

میتواند کنکی برای بهتر شدا  NDVIچندانی به نتیجه م لوب نیست که در این و عیت استداده از شاخص 
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