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Abstract- Object detection plays an important role in the analysis of images of battle scenes, especially damage
assessment. In this article, machine vision techniques along with deep learning and digital image processing are
used to achieve a powerful method with maximum speed and accuracy to detect objects on the battlefield and
also estimate the damage. To object detection, the features and parameters of images are extracted by
convolutional neural networks and used in neural network learning. The structural similarity criteria, mean square
error, and threshold method were used to assess the damage and to measure the similarity and changes in the
images which received before and after military operations. Finally, for validating the method, samples of the
battle scenes images have been investigated, and object detection and damage assessment has been executed on
them.
Keywords- Image assessment, Object detection, Image processing, Deep learning.
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اییا نقش مهمی در تحلیل تصاویر صحنههای نبرد به ویژه ارزیابی خسارت دارد .در این مقاله از فنون بینایی مایین

و در کنار آن یادگیری عمیق و پردازش تصاویر دیجیتال برای دستیابی به رویی قدرتمند با حداکثر سرعت و دقت جهت تشیی
مورد نظر در صخحنه نبرد و همچنین تیمین خ سخارات وارد یخده ا سختفاده یخده ا سخت .برای انجام عمل ت شخیی
پارامترهای ت صخاویر تو سخ

اییا

ا یخیا ویژگیها و

یخبکههای ع صخبی کانولو یخن ا سختیرا یخده و در امر یادگیری یخبکه ع صخبی به کار گرفته یخده ا سخت .برای

ارزیابی خ سخارت از معیارهای یخباهت سخاختاری خطای میانگین مربعات و روش آ سختانهگذاری برای سخنجش میاان یخباهت و تغییرات
ت صخاویر دریافتی قبل و بعد از خ سخارات وارد یخده ا سختفاده یخده ا سخت .در نهایت نمونههایی از ت صخاویرِ مکانهای خ سخارت دیده برای
اعتبارسنجی روش پیشنهادی مورد بررسی و آزمایش قرار گرفته است.
واژههای کلیدی :ارزیابی خسارت ،تشخیص اشیاء ،پردازش تصویر ،بینایی ماشین ،یادگیری عمیق

اگرچه مسائل تشخیص اشیاء 1و ارزیابی خسارت در عملیاتهای
نظامی موضوعاتی قدیمی هستند و تالشهای زیادی برای پیشرفت
آنها صورت گرفته؛ اما همچنان مسائلی پیچیده هستند و زمینهای
فعال برای بسیاری از پژوهشگران میباشد .با وجود پیشرفتهای
زیاد هنوز روشهای موجود دقت و سرعت کافی جهت استفاده در
بسیاری از کاربردهای پیچیده واقعی را ندارند .یکی از رویکردهای
2
مهم برای بررسی این مسأله استفاده از روشهای هوش مصنوعی
است .هوش مصنوعی ،شاخهای از علوم کامپیوتر است که دربرگیرنده
تمام فرآیندهایی است که به شبیهسازی هوش انسان بر روی
کامپیوترها و یا دستگاههایی که توسط کامپیوتر کنترل میشوند،
میپردازد .امروزه پژوهشهای هوش مصنوعی بهصورت عمده ،بر
جنبههای یادگیری ،3استدالل ،4حل مسأله ،5ادراک 6و زبان،7

 -1مقدمه
به طور کلی تخمین خسارات ناشی از عملیات رزمی را میتوان به
دو دسته تقسیم نمود :خسارتهای مستقیم شامل آن دسته از
امکانات و تجهیزات و ظرفیتهایی است که بر اثر ضربههای مستقیم
دشمن به نابودی کشیده شده است و شامل خسارتهای وارده به
ساختمانها و تأسیسات ،ماشینآالت ،تجهیزات ،مواد و کاال و غیره
میباشد ،و خسارتهای غیرمستقیم که شامل امکانات و تجهیزات و
ظرفیتهایی است که در صورت عدم بروز جنگ میتوانست مورد
بهرهبرداری قرار گیرد [ .]2در این مقاله هدف از ارزیابی و تخمین
خسارت ،همان خسارتهای مستقیم میباشد که البته با
محدودیتهایی مانند نبود دادههای مناسب و کافی (تصاویر دریافتی
قبل و بعد از عملیات رزمی) روبهرو میباشد.
1

ارزیابی خسارت در عملیات نظامی با استفاده از یادگیری عمیق و پردازش تصاویر ................................محمدعلی حمیدی و حمید بیگدلی
دیان و همکاران ( ]8[ )2015الگوریتمی برای ارزیابی خسارات
نبرد 10با استفاده از تشخیصِ تغییرات در تصاویر رادار روزنه
مصنوعی )SAR( 11ارائه کردند .با توجه به دشواری تشخیص دقیق
مناطق موردحمله و غیر حمله در یک صحنه بزرگِ  ،SARتصاویر
 SARبه قسمتهای کوچکی تقسیم میشوند و ویژگیهای SIFT
برای هر یک از آنها استخراج میشود .با توجه به ویژگیهای معناییِ
دو تصویر  SARدر قبل و بعد از حمله محدودههای تغییر یافته،
تشخیص و بررسی میشوند.
هان و جیان ( ]9[ )2014در مقاله خود به کاربرد شبکه بیزی در
ارزیابی خسارت پرداختهاند .در این مقاله ،تحلیلهایی بر روی
شاخصهای خسارت و متغیرهای حمالت هوا به زمین ،صورت
میگیرد .با توجه به احتمال شرطی و محاسبات مبهم و تجربه
کارشناسان ،مدل شبکه بیزی ایجاد میشود .با پیچیدگی بیشتر
محیط و افزایش پارامترهای نبرد ،منابع اطالعات ،دارای عدم قطعیت
بیشتری میشوند و بنابراین ارزیابی خسارت پیچیدهتر خواهد بود و
متغیرها؛ غیرخطی و غیرقطعی خواهند بود.
در روش پاول ( ]10[ )1997هدف ،معرفی و توسعه مدلهای
تحلیلی احتماالتی برای ارزیابی خسارت نبرد میباشد .بهرغم دقت
جنگافزارهای جدید و دستگاههای ارتباطی و حسگرها ،شلیکِ انجام
شده به سمت هدف ،گاهی اوقات از دست میرود یا آسیب جزئی
وارد میآورد .در نتیجه توالی بیش از یک شلیک ممکن است
مستقیماً به سمت هدف خاصی هدایت شود و بنابراین احتمال
کشتار را افزایش میدهد .نقش ارزیابی خسارت در اینجا ،بررسی این
که آیا شلیکهای بیشتر ضروری هستند یا نه ،میباشد.
مهرا ( ] 11[ )1999یک فرآیند خودکار ارزیابی خسارت برای ارزیابی
میزان آسیب نبرد ،براساس تصاویر دریافتی از رادارِ لیزر در قبل و
بعد از عملیات ،معرفی نمود .این فرآیند شامل سه بخش است ،بخش
ثبت تصویر ،بخش جداسازی خسارت ،و بخش ارزیابی خسارت .در
بخش ثبت تصویر ،تصاویر دریافتی قبل و بعد از حمله به یکدیگر
منطبق میشوند  .در بخش جداسازی خسارت ،تغییرات بین دو
مجموعه تصاویر با موقعیتهای جداشده واقعی خسارتدیده مقایسه
میشود .محل تقریبی آسیب ،چنان چه وجود داشته باشد به بخش
ارزیابی خسارت جهت تعیین وسعت خسارت با استفاده از روش رشد
منطقه ارسال میشود.

متمرکز شده است [ .]1شبکههای عصبی از جمله الگوریتمهای
یادگیری ماشین در هوش مصنوعی میباشد که امروزه در اکثر
پروژههای هوش مصنوعی و یادگیری ماشین از آن استفاده میشود.
یادگیری عمیق 8در واقع شیوه مدرن یادگیری ماشین است که از
شبکههای عصبی عمیق استفاده میکند .در این تحقیق نیز از روش
یادگیری عمیق برای انجام عمل تشخیص اشیاء در تصاویر صحنه
نبرد استفاده خواهیم کرد.
در روش پیشنهادی ما نیز تخمین خسارت نیاز به تشخیص و
شناسایی اشیاء موردنظر در تصاویر صحنه نبرد است .به عبارت دیگر
با استفاده از تصاویری که از صحنه نبرد در قبل و بعد از عملیات
رزمی دریافت میشود میتوانیم عملیات ارزیابی خسارت را انجام
دهیم.
 -2پیشینه تحقیق
پاپاجورجیو و اُرن ( ]3[ )1998از یک چارچوب عمومی برای
تشخیص اشیاء در تصاویر ثابت استفاده کردند .در این مقاله
تشخیص اشیاء بر اساس نمایش طول موج و معیارهای آماری تحلیل
شده است .در این روش ،یادگیری یک کالس شی از نظر یک
زیرمجموعهی کامل توابع مبتنی بر موجک ،صورت میپذیرد و این
کالس شی بهعنوان یک ورودی به طبقهبندی کنندهی ماشین بردار
پشتیبان [ ]4ارسال میشود.
در روش تورالبا و همکاران ( ]5[ )2010سیستم تشخیص اشیاء تنها
میتواند تعداد محدودی از اشیاء را تشخیص دهد .تصویر ورودی در
یک نمایش مناسب ،به تصاویر مجموعه آموزشی که همگی برچسب
خوردهاند منطبق میشود .در اینجا یک مدل احتماالتی برای انتقال
برچسبها از مجموعه بازیابی شده به تصویر ورودی ساخته میشود.
رن و همکاران ( ]6[ )2017یک شبکه پیشنهاد منطقهای (9)RPN
که ویژگیهای کانولوشنِ کامل تصویر را با شبکهی تشخیص به
اشتراک میگذارد ،ارائه نمودند و درنتیجه امکان پیشنهاد تقریباً
بدون هزینه را فراهم کردهاند .بهطور خالصه  RPNیک شبکه کامالً
کانولوشن است که بهصورت همزمان مرزهای شی را پیشبینی
میکند .روش شبکه پیشنهاد منطقهای بهطور معمول بر ویژگیهای
ارزان و طرحهای استنتاج اقتصادی تأکید دارد.
لیو و همکاران ( ]7[ )2016روشی برای تشخیص شی با استفاده از
یک شبکه عصبی عمیق ارائه نمودهاند .این روش فضای بیرونی
جعبههای محاطی را به مجموعهای از جعبههای پیشفرض با نسبت
ابعاد و مقیاس در هر موقعیتِ نقشهی ویژگی ،گسستهسازی میکند.
در زمان پیشبینی؛ شبکه ،امتیازات را برای حضور هر دسته شی در
هر جعبهی پیشفرض و ایجاد تطبیق به هر جعبه برای انطباق بهتر
شکلِ شی ،تولید میکند.

 -3تشیی

اییا توس یادگیری عمیق

منظور از اشیاء در تصاویر صحنه نبرد در واقع همان اهداف مورد
نظر اپراتور سامانه ارزیابی خسارت میباشد .در این مقاله از روش
شبکههای عصبی کانولوشن [ ]12در یادگیری عمیق جهت تشخیص
اشیاء مورد نظر(اهداف نظامی) استفاده میشود .یادگیری عمیق
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به
میتوانید
APIها
این
به
 https://github.com/tensorflow/modelsمراجعه نمایید.
اولین مرحله در فرایند تشخیص اشیاء ،تهیه مجموعه دادهها یا
تصاویر میباشد .تصاویر فراهم شده باید دارای کیفیت مناسب از نظر
تباین ،روشنایی و غیره باشند و همچنین باید شامل اشیاء مورد نظر
ما برای تشخیص باشند .اشیاء مورد نظر برای تشخیص شامل 2
کالس تانکهای جنگی و چادرهای نظامی هستند .در واقع شبکه
عصبی بر روی این کالسها آموزش خواهد دید.
از آنجا که مجموعه دادهای که شامل این تصاویر باشد در بستر
اینترنت وجود ندارد ما مجبور به جمعآوری دادههای مورد نیاز
توسط تصاویر موجود در سایت گوگل شدهایم17.
مرحله بعدی برچسب زدن این دادهها توسط ابزارهای موجود است.
این عمل بهنوعی یک تعریف برای تصویر به حساب میآید ،یعنی
توسط این عمل مشخصات شیِ درون تصویر و همچنین مشخصات
تصویر اصلی استخراج میگردد و در قالب فایل  18CSVذخیره
میگردد .سپس فایل به دست آمده را در قالبی به نام 19TFRecords
به کتابخانه تنسورفلو میدهیم .از این قالب در تنسورفلو برای تغذیه
دادهها به شبکه استفاده میشود.
بعد از انجام تمامی مراحل ذکر شده اکنون باید مدل خود را آموزش
دهیم و برای این عمل میتوان از مدلهای از پیش آموزش 20داده
شده برای تشخیص شی استفاده کرد .پیش آموزش به معنای
آمادهسازی و مقدار اولیه دادن به شبکه با پارامترهای از قبل آموزش
داده شده به جای پارامترهای تصادفی است[ .]13با استفاده از
مدلهای از پیش آموزش داده شده ،فرآیند آموزش شبکه میتواند
بسیار سریعتر انجام شود و همچنین در مواقعی که اطالعات و
دادهها ی مورد نیاز مانند تصاویر کم باشند از این روش استفاده
میشود .برای این منظور مدلهای متعددی از قبل تولید شدهاند
مانند ]15[ GoogleNet ،]14[ AlexNet ،و .]16[ MobileNet
هرکدام از این مدلها خصوصیات و ویژگیهای خاص خود را دارا
هستند .به علت سادگی و همچنین سرعت باالتر ،در این مقاله از
مدل  MobileNetاستفاده میکنیم .این مدل را میتوانید از
وبسایت زیر دریافت کنید:

زیرمجموعهای از یادگیری ماشین است بهطوری که از شبکههای
عصبی عمیق استفاده میکند.
شبکههای عصبی کانولوشن برای پردازش اطالعات تصویر ابداع
شدهاند ،از این رو باید ویژگیهای تصاویر و پارامترها توسط این
شبکهها استخراج شده و در امر یادگیری مورد استفاده قرار گیرند.
شکل  1نمایی از ساختار شبکههای عصبی کانولوشن را نمایش
میدهد.

یکل  :1نمایی از ساختار یبکه عصبی کانولوین

بهطور خالصه ،شبکههای کانولوشنی از اتصاالتی به نام شبکهی
استخراج ویژگی و شبکهی طبقهبند یا دستهبند ،تشکیل شدهاند و
شبکه استخراج ویژگی از الیههای کانولوشنی و ادغام 12تشکیل شده
است .عملیات کانولوشن توسط فیلترهایی برای استخراج ویژگیها
انجام میشود .فیلترها بهصورت مجموعهای از اعداد مانند ماتریسها
در کنار یکدیگر قرار گرفتهاند .عملیات کانولوشن با حرکت این
فیلترها بر روی تصویر و ضرب داخلی فیلتر و بخشی از تصویر که
فیلتر بر روی آن قرار دارد انجام میشود .وظیفه الیه ادغام تغییر
اندازه تصویر میباشد و در واقع اندازه آن را کاهش میدهد.
بخش دیگری نیز ویژگیهای به دست آمده را طبقهبندی میکند
که به آن الیه تماماً متصل 13میگویند .الیه تماماً متصل درنهایت
ویژگیهای دوبعدی را به یک بردار یک بعدی جهت نمایش نام دسته
تبدیل میکند [.]6
 1-3مراحل پیادهسازی تشیی

اییا

در این مقاله از کتابخانه متنبازِ تنسورفلو ،که توسط گروه تحقیقاتی
گوگل 14ابداع شده است ،برای پیادهسازی سامانه تشخیص اشیاء در
تصاویر صحنه نبرد استفاده میکنیم .تنسورفلو یک کتابخانه
نرمافزاری متن باز برای محاسبات عددی با کارایی باال است.15
استفاده از امکانات یک کتابخانه یا بستهی نرمافزاری ،مستلزم
استفاده از رابطهای برنامهنویسی کاربردی ) 16(APIآن است.
تنسورفلو API ،های متفاوتی را فراهم ساخته است یکی از APIهای
تنسورفلو ،عملیات تشخیص اشیاء را انجام میدهد .برای دسترسی

http://download.tensorflow.org/models/object_detection/ss
d_MobileNet_v1_coco_2018_01_28.tar.gz

شبکه  MobileNetاز الیههای متنوعی تشکیل شده است و
عمدهترین الیهها در این شبکه الیههای کانولوشن هستند که
وظیفهی استخراج ویژگیها از تصاویر را بر عهده دارند .در جدول 1
میتوانید ساختار این شبکه را مشاهده نمایید .در پیاده سازی این
مقاله نسخهای از شبکه  MobileNetاستفاده میشود که قبال" بر
3
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میان تصاویر ،در جهت انطباق پیکسلهای مشابه در دو تصویر قبل
و بعد از نبرد استفاده میشود.

روی مجموعه داده  COCOآموزش داده شده است [ .]17علت
استفاده از این نوع مجموعه داده ،تنوع و غنی بودن تصاویر داخل
این مجموعه است .در ادامه الیه انتهایی این شبکه به نام Softmax
 ]18[ layerوظیفه انتساب احتمال به هر یک از کالسهای اشیائ
تشخیص داده شده توسط شبکه را بر عهده دارد .در این الیه
بیشترین احتمال متعلق به کالسی است که به درستی تشخیص
داده شده است.
پس از اینکه اشیاء مورد نظر توسط شبکه تشخیص داده شدند نوبت
به عملیات ارزیابی خسارت میرسد که در بخش بعدی به تفصیل
مورد بررسی قرار خواهد گرفت .روش پیشنهادی ما در شکل 2
نمایش داده شده است.

جدول :1معماری یبکه MobileNet

 -4ارزیابی خسارت
در این مقاله ،پیادهسازی عملیات ارزیابی خسارت ،توسط انطباق و
ثبت تصاویرِ قبل و بعد از نبرد صورت میگیرد .هدف از ثبت تصویر،
تطبیق دادنِ دو یا چند تصویر که با زوایای دید مختلف یا در فواصل
مختلف و یا در زمانهای مختلف از یک صحنه تهیه شدهاند،
میباشد.
در این مقاله ،جهت انجام فرآیند ارزیابی خسارت از معیارهای خطای
میانگین مربعات ) ،21(MSEشباهت ساختاری ) ]19[ (SSIMو
همچنین آستانه گذاری ،22جهت سنجش میزان شباهت و تغییرات

ارزیابی خسارت در یی تشیی

تشیی

داده یده

اییا با استفاده از یبکه از پیش

آموزش داده یده MobileNet

در مرحله قبل

ارزیابی خسارت با استفاده از روش های:

یباهت ساختاری )(SSIM

کمی سازی خسارت توس این معیار

خطای میانگین مربعات )(MSE

یکل :2مراحل روش پیشنهادی
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در نهایت ،هر سه قسمت در یک فرمول نهایی خالصه میشوند:

روش شباهت ساختاری ،تغییرات را در اطالعات ساختاری
میسنجد .اما روش خطای میانگین مربعات ،خطاهای دریافتی را
تخمین میزند .روش شباهت ساختاری ،دو تصویر را با استفاده
از پنجرههایی مقایسه میکند ،در واقع نمونههای کوچکتری از
تصاویر را توسط پنجرههایی با یکدیگر مقایسه میکند .در روش
خطای میانگین مربعات ،کل تصاویر برای مقایسه با یکدیگر
دریافت میشوند .مشکل عمده در روش خطای میانگین مربعات،
این است که فاصلههای زیاد بین شدتهای پیکسل ،لزوماً به این
معنی نیست که محتویات تصاویر تفاوتهای زیادی دارند .در این
مقاله برای کنترل بیشتر و تصمیمگیری بهتر فرمانده ،از هر دو
روش استفاده نمودهایم.
اساس کلی روش خطای میانگین مربعات مطابق فرمول ()1

)(4

بهطوری که برای قسمت روشنایی تصویر(پارامتر اول) داریم:
)(5

)(1

m −1 n −1

 I (i , j ) − K (i , j )
i =0 j =0

1
mn

C1 = (K1L)2
)(6
که در آن  Lمحدوده پویای مقادیرِ پیکسل ( 255برای تصاویر

خاکستری  8بیت) ،و  K1 ≥ 1مقدار ثابت کوچکی میباشد .برای
قسمت تباین تصویر داریم:
2 x  y + C 2
c (x , y ) = 2
)(7
 x +  y2 + C 2

که در آن  mو  nابعاد تصاویر هستند و ) I(i, jو ) K(i, kبه ترتیب،
تصاویر اول و دوم با درایههای  iو  jمیباشند.
در روش شباهت ساختاری ،اندازهگیری شباهت به سه قسمت
تقسیم میشود :روشنایی ،23تباین 24و ساختار.25

مانند رابطه ( ،)6مقدار ثابت  C2برابر با  (K2L)2است .و ≥ 1
است .برای قسمت مقایسه ساختاری تصویر داریم:
 xy + C 3
= ) s ( X ,Y
)(8
 x  y +C 3

K2

در ابتدا روشنایی هر تصویر ارزیابی میشود .از رابطه ( )2برای
تخمین میانگین شدت روشنایی استفاده میشود:
N

)(2

i

x
i =1

ثابت  C3مانند روابط قبلی محاسبه میشود و در شکل گسسته،
  xyمیتواند بهصورت رابطه زیر تخمین زده شود:

= x

1
)(9
)  ( x i − x ) ( y i −  y
N − 1 i =1
فرمول نهایی برای روش شباهت ساختاری به صورت زیر بیان
N

که در آن  xiمقادیر پیکسلهای تصویر و  Nتعداد پیکسلهای
تصویر  xهستند .مطابق رابطه ( )2میانگین شدت روشنایی برای

میشود:

تصویر  yنیز محاسبه میشود (  .)μyتابع مقایسه روشنایی )،l(x,y
تابعی از  μxو  μyاست .در مرحله بعد ،میانگین شدت روشنایی را

)(10

از تصویر حذف میکنیم ).(x-μx
از انحراف

معیار26

x2 +  y2 + C 1

 𝜇𝑦2به مقدار صفر بسیار نزدیک باشد استفاده میشود و بهصورت
زیر تعیین میشود.

= MSE

1
N

2x  y + C 1

= ) l (x , y

ثابت  C1برای جلوگیری از ناپایداری محاسباتی هنگامی که 𝜇𝑥2 +

میباشد:
2

)) S (x , y ) = f (l (x , y ),c (x , y ), s (x , y

) ( 2x y + C1 )( 2 xy + C 2

) ( x2 + y2 + C1 )( x2 +  y2 + C 2

=  xy

= ) SSIM ( x , y

پارامترهای موجود در این فرمول شامل ) (x, yمکان پنجره

(ریشه مربع واریانس) ،بهعنوان تخمینی از

*N

 Nدر هر تصویر میباشد X ,  y .میانگین شدتهای روشنایی

تباین تصویر ،استفاده میکنیم .مطابق فرمول:

پیکسلها در جهت  xو  ،yو   x2 ,  y2واریانس شدتهای روشنایی

 1 N
2 2
x = 
x
−

)(3
(
)
 i x 
 N − 1 i =1
تابع تباین بهصورت عبارت ) c(x, yبیان میشود و  σxو  σyرا
مقایسه میکند .سپس تصویر توسط انحراف معیار خودش
نرمالسازی میشود.
مقایسه ساختاری ) ،s(x, yبر روی تصاویر نرمالسازی شده (x-
 μx ) / σxو  ،(y-μy ) / σyانجام میشود.

پیکسلها در جهت  xو  yهمراه با کوواریانس (  )  xyآنها است.

1

برای انجام عمل ارزیابی خسارت توسط پردازش تصاویرِ قبل و
بعد از نبرد ،ابتدا اشیاء مورد نظر ما در تصویر تشخیص داده
میشوند ،این تشخیص میتواند در کنترل تجهیزات نظامی و
همچنین تصمیمگیری و ارائه راهکار و ارزیابی و برآورد پارامترهای
مهم در نبرد ،مؤثر باشد .برای انجام عمل ارزیابی خسارت ،ترجیح
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 MobileNetتشخیص داده میشود و کادری سبز رنگ به دور آن
ترسیم میکند و در ادامه برای سنجش میزان خسارت در همان
شیءِ تشخیص داده شده توسط شبکه ،باید شیء مربوطه را به
صورت دستی یا به صورت خودکار توسط الگوریتم ببُریم که ما
در اینجا به صورت دستی این عمل را انجام دادهایم .طبق معیار
شباهت ساختاری نمایش داده شده (در باالی شکل ،)3به این
نتیجه می رسیم که تانک مورد نظر بهطور تقریباً کامل از بین
رفته است و در واقع حدود  80درصد این تانک تخریب شده است
شکل( 3ب) .همچنین معیار خطای میانگین مربعات (در باالی
شکل )3نشان میدهد که تغییرات بسیاری صورت گرفته و تانک
مورد نظر بهطور تقریباً کامل تخریب شده است .در پیادهسازی
این مقاله با توجه به کمبود تصاویر مورد نیاز ،تمامی تغییرات و
آسیبهای وارده به تانکها و دیگر تجهیزات نظامی در تصویر؛ در
زمان بعد از نبرد ،شبیهسازی شدهاند .در ادامه از روش SSIM
جهت کمیسازی میزان خسارت از نظر وسعت ،استفاده خواهیم
نمود (جدول.)2

بر این است که ابتدا اشیاء مهم (از نظر اپراتور) در تصویر تشخیص
داده شوند و سپس خسارت وارده به همان اشیاء تخمین زده شود.
در یک تصویر ممکن است اشیایی در تصویر موجود باشد که به
دست آوردن خسارت وارده به آنها برای ما اهمیتی نداشته باشد
و به همین دلیل کار تشخیص شی به ما کمک میکند تا
قسمتهای مهم تصویر را استخراج کرده و ارزیابی خسارت را فقط
بر روی همان قسمت تشخیص داده شده انجام دهیم .در مقابل،
مواردی نیز پیش میآید که اپراتور نیاز دارد تمام تصویر را از
لحاظ خسارت ارزیابی کند .در این مورد نیازی به تشخیص اشیاء
نبوده و میتوان تمام تصویر را از نظر خسارات وارده تخمین و
ارزیابی نمود .بهعنوان مثال در شکل  3ارزیابی خسارت فقط درون
کادرِ شی تشخیص داده شده توسط الگوریتم انجام شده است.
همانطور که در تصویر نمایان است مقدار شباهت
ساختاری ) (SSIMبرابر  0.22و مقدار خطای میانگین
مربعات ) (MSEبرابر با  3643.41است .طبق ارزیابی الگوریتم،
مقدار شباهت ساختاری هرچه به عدد  1نزدیکتر باشد میزان
تغییرات کمتر و خسارت کمتری خواهیم داشت و هر چه این
مقدار به  0نزدیکتر شود میزان شباهت کمتر و در مقابل خسارت
بیشتری به تجهیزات وارد گشته است .در توضیح معیار خطای
میانگین مربعات ،هرچه مقدار آن به صفر نزدیکتر باشد
بهاصطالح خطای کمتر و شباهت بیشتری بین تصاویر وجود دارد
و در نهایت خسارت کمتری خواهیم داشت و هرچه این عدد
بیشتر شود شباهت کمتری وجود دارد و تغییرات بیشتری
مشاهده میشود ،پس در مقابل ،خسارت بیشتری نیز به تجهیزات
وارد گشته است .در شکل 3ابتدا تانک جنگی توسط شبکه عصبی

جدول :2رده بندی میاان خسارت
سطح خسارت

(ب)

یکل  :3تشیی

یاخ

خسارت

میاان خسارت

1

0.75 < SSIM ≤ 0.99

کم

2

0.50 < SSIM ≤ 0 .75

متوسط

3

0.25 < SSIM ≤ 0.50

شدید

4

0 < SSIM ≤ 0.25

کامل

(الف)

تانک و ارزیابی خسارت در داخل کادر سبا رنگ( .الف) تصویر تانک سالم قبل از نبرد( .ب) تصویر تانک تیریبی بعد از نبرد.
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(الف)

(ب)

یکل :4ارزیابی خسارت در تمامی تصویر( .الف) تصویر تانک سالم قبل از نبرد( .ب) تصویر تانک تیریب یده بعد از نبرد

به وجود آمده در مرحله بعد از نبرد را توسط معیار حدآستانه
نمایان نموده و کادری قرمز رنگ به دور تمامی تغییرات ترسیم
مینماید و همچنین تغییرات را بهصورت تصاویر سیاه و سفید
نمایش میدهد تا بهخوبی بتوان موقعیت و میزان آسیبدیدگی
را مشاهده نمود .به عنوان مثال در شکل 5تصویری از چادرهای
نظامی که به صورت شبیه سازی شده ،بخشی از آنها بر اثر
سوختگی از بین رفته است نمایش داده می شود.

همانطور که در شکل  3مشاهده میشود مقدار  SSIMبرابر با
 0.22است که این میزان در سطح  4جدول ردهبندی خسارت
قرار دارد و نشان دهنده تخریب کامل است.
در شکل  4ارزیابی خسارت در تمام تصویر انجام شده و تنها داخل
کادر ارزیابی نمیشود .همانطور که مشاهده میشود مقدار
شباهت ساختاری برابر 0.81و خطای میانگین مربعات برابر
 970.00است و این در حالی است که الگوریتم ،تانک آسیبدیده
را نسبت به تمامی تصویر میسنجد ،در حالی که به تجهیزات در
مکانهای دیگر تصویر خسارتی وارد نشده و تنها به یکی از
تانکهای درون کادر آسیب رسیده است .پس در این مورد بهتر
است که ارزیابی خسارت تنها در داخل کادر صورت پذیرد تا نتایج
حاصل دقیقتر باشند
بعد از به دست آوردن میزان شباهت و تغییرات تصاویر و همچنین
موقعیت تانکهای جنگی در تصاویر صحنه نبرد،جهت ارزیابی
خسارت از لحاظ مالی به کارشناس خبره نظامی نیاز است که
بتواند با استفاده از اطالعاتی که برنامه در اختیار او قرار میدهد،
ارزیابی قیمت تجهیزات را انجام دهد و در نهایت خسارت دقیق
آن را برحسب واحد معینی برآورد کند.
برای کمک به اپراتور در جهت تصمیمگیری بهتر و همچنین
کنترل بیشتر بر روی عملیات ارزیابی خسارت ،ویژگی دیگری نیز
به سامانه ارزیابی خسارت افزوده شده است .این ویژگی تغییرات

 -5آزمایشها
همانطور که قبال" بیان شد برای تشخیص اشیاء در تصاویر از
روش شبکههای عصبی کانولوشن و کتابخانه متنباز تنسورفلو
استفاده نمودهایم .در این بین آزمایشهایی مانند تشخیص اشیاء،
ارزیابی خسارت ،سنجش میزان خطای شبکه ،مدت زمان
موردنیاز برای تکمیل فرآیند آموزش شبکه انجام شده است که
در ادامه به تحلیل هریک خواهیم پرداخت .در پیادهسازی و
آزمایش روش پیشنهادی از سیستم کامپیوتری با پردازنده
اینتل  Corei7-3630QMو  6گیگابایت حافظه اصلی استفاده شده
است .در شکل 6عملیات تشخیص چادر نظامی نمایش داده شده
است.

7

ارزیابی خسارت در عملیات نظامی با استفاده از یادگیری عمیق و پردازش تصاویر ...............................محمدعلی حمیدی و حمید بیگدلی

یکل  :5نمایش تغییرات و نقاط آسیب دیده بعد از نبرد توس خطوط قرمارنگ (راست تصویر) و تصاویر سیاه و سفید(چپ تصویر)

یکل  :6چادر نظامی تشیی

داده یده توس یبکه عصبی کانولوین ()MobileNet

مییابد .حتی با وجود سیستمهای قدرتمند باز هم زمان مورد نیاز
برای آموزش شبکه از بسیاری الگوریتمهای متداول دیگر که از
یادگیری عمیق استفاده نمیکنند ،بیشتر است .با توجه به حجم
دادهها ی ورودی به شبکه و قدرت سیستم کامپیوتری ،ممکن
است آموزش شبکه حتی به چندین روز زمان نیاز داشته باشد.
بهعنوان مثال ،در پیادهسازی روش پیشنهادی این زمان تقریباً 3
روز به طول انجامید.
در نمودار 1تغییرات میزان خطای شبکه نشان داده شده است.
همانطور که در نمودار مشاهده میشود میزان خطای شبکه
بهمرور در حال کاهش است.

همانطور که در تصویر مشاهده میشود ،چادر نظامی بهاحتمال
 91%تشخیص داده شده است و این نشان از دقت باالی تشخیص
میباشد.
در شکل( 7الف) تصویر بازارچه را در قبل از وارد شدن خسارت
نشان میدهد و در شکل( 7ب) محدوده بازارچه تقریباً کامل از
بین رفته است و میزان شباهت ساختاری نشان میدهد که به
حدود  1/4بازارچه آسیبی نرسیده است که شامل ساختار اصلی
بازارچه است .همچنین خطای میانگین مربعات عدد باالیی را
نمایش میدهد که نشان از تغییرات زیاد در تصویر است.
همانطور که بیان شد ،در یادگیری عمیق و شبکههای عصبی
کانولوشن ،با حجم بسیار زیادی از دادهها مواجه هستیم و به
همین دلیل زمان مورد نیاز برای آموزش شبکه بسیار افزایش
8
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(الف)

(ب)

یکل  :7تصاویر دریافتی قبل و بعد از تیریب( .الف) قبل از تیریب (ب) بعد از تیریب

نمودار :1نمایش روند تغییرات خطای یبکه

این سامانه همچنین به اپراتور کمک میکند تا موقعیت اشیاء
مورد نظر خود را در تصویر به دست آورده و تصمیمات مناسب را
اتخاذ نماید .این سامانه برای عمل تشخیص اشیاء ،محل آنها را
توسط ترسیمِ کادری به دور شی ،در تصویر مشخص میکند .برای
این کار با استفاده از مجموعه دادههای آموزشی یک شبکه عصبی
عمیق توسط مدل از پیش آموزش شده  MobileNetآموزش داده
شد که هر شی را بهعنوان یک کالس خاص تشخیص دهد.
استفاده از این روش دقت تشخیص اشیاء را نسبت به روشهایی
که نیاز است شبکه از ابتدا آموزش ببیند ،افزایش میدهد .با توجه
به حجم باالی ویژگیها و پارامترهای استخراج شده از دادهها در

 -6نتیجهگیری
در این مقاله ما از روشهای هوش مصنوعی برای کمک به اپراتور
یا فرمانده عملیات در جهت پیشبرد اهداف نظامی استفاده
نمودهایم .بهطوری که کار طاقت فرسای تعیین و مشاهده تغییرات
به وجود آمده در صحنه نبرد در بعد از عملیات رزمی را به دوش
سامانه ارزیابی خسارت نهاده و سعی کردیم تا حد ممکن از
دخالت نیروی انسانی بکاهیم.
در سامانه ارزیابی خسارت از دو معیار شباهت ساختاری و خطای
میانگین مربعات برای تعین میزان شباهت تصاویر استفاده شده
است.
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