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چکيده  -الگوريتم هاي هوش مصنوعي داراي كاربردهاي فراواني در حوزه پردازش تصوير و استخراج اطالعات مکاني هستند .در اين مقاله از
الگوريتم ژنتيك و شبکههاي عصبي مصنوعي در استخراج اطالعات مکاني و در فرآيند توليد ارتوفتو نظير مدلسازي هندسي تصاوير ماهوارهاي و
ساخت  DSMرستري استفاده شده است .در ابتدا قابليت هندسي تصاوير ماهوارهاي  Ikonos-2و  Worldview-2با بکارگيري توابع رشنال و
چندجملهاي دوبعدي و سه بعدي مورد بررسي قرارگرفت و سپس در يك مطالعه جامع توابع مذكور با استفاده از الگوريتم ژنتيك بهينه گرديد .با
توجه به كيفيت نقاط كنترل زميني بهترين نتيجه براي تصوير ماهوارهاي  Ikonos-2با تابع چندجملهاي سهبعدي بهينه شده با الگوريتم ژنتيك
برابر  0/805پيکسل و براي تصوير ماهوارهاي  Worldview-2با تابع رشنال بهينه شده با الگوريتم ژنتيك برابر  0/030پيکسل گرديد و نشان داده
شد با استفاده از اين الگوريتم مي توان مشکل ناپايداري مسائل معکوس در چندجملهايهاي با درجات باالتر را حل نمود .همچنين با استفاده از
شبکه عصبي پرسپترون با  4نرون در اليه مياني ،مدلسازي هندسي تصوير  Worldview-2با دقت  0/54پيکسل صورت گرفت .در پايان كارايي
اين الگورتيمها در درونيابي ارتفاعات در فرآيند توليد  DSMرستري مورد ارزيابي قرار گرفت و مشخص گرديد اين الگوريتمها امکان توليد
 DSMرستري با دقت باالتر را نسبت به روشهاي معمول فراهم ميسازند.
كليد واژهها -اطالعات مكاني ،مدلسازي هندسي ،درونيابي ارتفاع ،الگوريتم ژنتيك ،شبكههاي عصبي

.1

ماهواره در لحظهي تصويربرداري است که هميشه همه آنها در
دسترس نيستند اما مدلهاي تجربي نيازي به پارامترهاي توجيه
داخلي و اطالعات مداري ندارند و بهوسيله نقاط کنترل زميني
( )GCPs4با توزيع مناسب قابل استفاده ميباشند[.]4،،3
همچنين در فرآيند توليد ارتوفتو براي تصحيح جابهجايي
ناشي از اختالف ارتفاع به يك مدل  DSM2رستري نياز ميباشد.
يكي از مسائل مهم در در اين حوزه ،ايجاد  DSMبا کيفيت و
دقت باال و با صرف کمترين هزينه است .براي تخمين يك سطح
پيوسته ،بهدليل محدوديت در تعداد نمونهها و نياز به تكثير نقاط
ارتفاعي ،از توابع رياضي درونيابي ،براي تخمين ارتفاع در نقاط
مياني استفاده ميشود .با استفاده از روشهاي درونيابي ،ارتفاع
مجهول نقاط مياني از روي ارتفاع نمونهها مشخص ميگردد[ ]5و
در نتيجه نقاط مختصاتدار تكثير يافته و امكان نمايش رقومي و
پـيـوستـه سطـح زميـن فراهــم ميگردد .از آنجـايي که اصـوال
درونيابي با خطا همراه است اين خطاها در محاسبات و

مقدمه

يكي از مراحل مهم در فرآيند استخراج اطالعات مكاني و
توليد ارتوفتو از تصاوير با توان تفكيك باالي ماهوارهاي ،مدلسازي
و تصحيح هندسي اين تصاوير ميباشد .تصاوير خام به دست
آمده از اين ماهوارهها داراي اعوجاجات هندسي ميباشد که
عوامل و منابع متعددي دارد و هر يك از اين خطاهاي هندسي
به مدلها و توابع رياضي مناسب براي انجام تصحيحات هندسي
نياز دارند .عالوه بر اين ،مدلهاي رياضي ،براي برقراري ارتباط
بين زمين و تصاوير به کار ميروند .به طور کلي اين مدلهاي
رياضي در دو گروه عمده قرار ميگيرند که عبارتند از :مدلهاي
فيزيكي و مدلهاي تجربي[ .]2,4در مدلهاي فيزيكي تصحيح
هندسي براساس هندسهي تصويربرداري در لحظه تصويربرداري و
تعيين پارامترهاي توجيه خارجي عكس استوار است .مهمترين
عيب يا بهعبارتي محدوديت تصحيح هندسي با مدل فيزيكي نياز
به دادههاي کمكي مانند بردار موقعيت و سرعت از سكوي
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از پيكسلها و در نتيجه سـاخت  DSMرسـتري دقيـقتـر مـورد
بررسي قرار ميگيرد.

فرايندهايي که بر پايه درونيابي قرار دارند ،انتشار مييابند و
موجب انحراف غيرقابل قبول نتايج از واقعيتها ميشوند[.]6
بنابراين يكي از چالشهاي پيشرو در اين زمينه ،انتخاب روش
درونيابي مناسب است زيرا عالوه بر منبع دادهها ،يعني دقت و
توزيع نقاط نمونه و خصوصيات ژئومورفولوژيكي سطح زمين،
روش انتخاب شده براي درونيابي و تخمين ارتفاع در نقاط مياني
نيز برکيفيت و دقت مدل رقومي ارتفاعي اثر ميگذارد.

.2

مدلسازي هندسي تصاوير ماهوارهاي با استفاده از

الگوريتمهاي هوشمند
مهمترين مدلهاي تجربي که براي تصحيح هندسي و
مدلسازي هندسي تصاوير ماهوارهاي مورد استفاده قرار ميگيرند
عبارتند از :چندجملهايهاي دوبعدي و سهبعدي و مدل تابع
رشنال .اين مدلها ارتباط بين فضاي سهبعدي زمين و فضاي
تصوير را براي هر نوع عكس و تصوير ،مستقل از هندسه آن
برقرار مينمايد .توابع رشنال از تقسيم دو چندجملهاي به صورت
زير حاصل ميگردند [:]4،4،44
r  P1 ( X , Y , Z ) / P2 ( X , Y , Z ) 

در اين مقاله توانايي الگوريتمهاي هوشمند در ايجاد دو ابـزار
مهم يعني توليد تصوير ترميم يافته و ساخت  DSMرسـتري کـه
در فرآيند توليد اطالعـات مكـاني از تصـاوير مـاهوارهاي بـا تـوان
تفكيك باال به کار ميروند ،مورد بررسي قرار گرفتـه اسـت .بـراي
اين منظور ابتدا از الگوريتمهاي هوش مصـنوعي نظيـر الگـوريتم
ژنتيك و شبكههاي عصبي مصنوعي در فرآيند مدلسازي هندسي
تصاوير ماهوارهاي استفاده شـده اسـت .اولـين گـام دراسـتفاده از
توابع رياضي نظير چندجملهايهاي دو بعدي ،سهبعدي و رشنال،
مشخصشدن شكل بهينه و تـرمهـاي مـوثر از ايـن توابـع بـراي
ارتباط بين تصوير و زمـين اسـت .يكـي از مشـكالت موجـود در
استفاده از مدلهاي تجربي انتخاب ترمهاي مناسـب چندجملـه-
ايهاي به کار رفته در آنها ميباشـد .از الگـوريتم ژنتيـك بـراي
بررسي تاثير وجود يا عدم وجود ترمهاي مختلـ در چندجملـه-
ايهاي اين توابع و يافتن موثرترين آنهـا اسـتفاده مـيگـردد تـا
بتوان با انتخاب ضرايب مناسب ،فرآيند مدلسازي را بهينه نمود و
تصوير ترميم يافته با دقت باال توليـد کـرد .در حالـت معمـول از
روش سعي و خطا براي تعيين ترمهاي بهينه استفاده مـيگـردد.
در فرآيند الگــوريتم ژنـتيك ،کروموزوم بهينه که نشاندهنـدهي
بهترين ترمهاي چندجملهاي است ،بهدست مـيآيـد .بـهعبـارتي
ديگر الگوريتم ژنتيـك امكـان تعيـين ترکيـب مـوثر از تـرمهـاي
چندجملهاي را به منظور مدلسازي هندسي تصوير با دقت باالتر
و بهصورت هوشمند و با دخالت کمتر اپراتـور انسـاني نسـبت بـه
روشهاي معمول فراهم ميسازد .عـالوه بـر الگـوريتم ژنتيـك از
الگوريتم شبكه عصبي نيز ميتوان براي مدلسازي تصوير استفاده
نمود .در اين الگوريتم نيز با اسـتفاده از انتخـاب وزنهـاي بهينـه
فرآيند مدلسازي هندسي بهينه تصوير بهصورت هوشـمند انجـام
ميگيرد .پس از مدلسازي تصوير بايد اقدام به حذف ناهمواريهـا
براي تهيه ارتوفتو نمود .براي اين منظور نيـاز بـه سـاخت DSM
رستري بر مبناي ابعاد پيكسلهاي تصوير بر روي زمين ميباشـد.
در اين مرحله نيز کارايي الگوريتم ژنتيك و شبكههاي عصـبي در
درونيابي ارتفاعات بهمنظور تخمين دقيقتر ارتفاعـات در هريـك

n1

m1 m 2 m 3

n3

n2

i 0 j 0 k 0

i 0 j 0 k 0

 aijk xi y j z k /  bijk xi y j z k
()4

c  P3 ( X , Y , Z ) / P4 ( X , Y , Z ) 
n1

m1 m 2 m 3

n3

n2

i 0 j 0 k 0

i 0 j 0 k 0

 cijk xi y j z k /  dijk xi y j z k
که در رابطه باال r ،و  : cمختصات پيكسل نرمال شده روي
تصوير :X, Y, Z ،مختصات سهبعدي نرمال شده روي زمين و
 dijk ،cijk ،bijk ،aijkضرايب چندجملهاي ميباشند .معادالت
چندجملهايهاي سهبعدي نيز عبارتند از:
m1 m 2 m 3

X   aijk x i y j z k
i 0 j 0 k 0

()2

m1 m 2 m 3

k

Y   bijk x y z
j

i

i 0 j 0 k 0

و درچندجملهايهاي دوبعدي مولفه  zحذف ميگردد.
اولين گام دراستفاده از توابع رياضي نظير چندجملهايهاي دو
بعدي ،سهبعدي و رشنال ،مشخصشدن شكل بهينه و ترمهاي
موثر از اين توابع براي ارتباط بين تصوير و زمين است .شكل
بهينه از چندجملهايها وابسته به هندسه تصويربرداري،
توپوگرافي منطقه موردپوشش ،تعداد و توزيع نقاط کنترل
ميباشد [ .]4،از الگوريتم ژنتيك براي بررسي تاثير وجود يا عدم
وجود ترمهاي مختل در چندجملهايهاي اين توابع و يافتن
موثرترين آنها استفاده ميگردد .مبناي اين الگوريتم که برگرفته
از طبيعت است ،استفاده از جست وجوي تصادفي براي بهينه-
سازي مسائل و فرآيندهاي يادگيري است .در طبيعت از ترکيب
کروموزومهاي مناسب نسلهاي بهتري پديد ميآيد .در اين بين
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کروموزوم بهدست آمده مورد ارزيابي قرار ميگيرد .بهعبارت
ديگر در فرآيند تعيين ضرايب مناسب چندجملهايها و توابع
رشنال با الگوريتم ژنتيك عالوه بر نقاط کنترل ،دو دسته نقطه
چك بهکار ميرود که يك دسته در فرآيند بهينهسازي بههمراه
نقاط کنترل براي يافتن کروموزوم بهينه بهکاررفتهاست و در
اصطالح به آن نقاط چك الگوريتم ژنتيك ميگويند(GACPs) 4
و دسته دوم ،نقاط چك مستقلي است که درپايان براي ارزيابي
کروموزوم نهايي مورد استفاده قرار ميگيرد و به آن نقاط چك
مستقل 2ميگويند ).(ICPs

گاهي جهشهايي نيز در کروموزومها رخ ميدهد که ممكن است
باعث بهترشدن نسل بعدي شود .الگوريتم ژنتيك با استفاده از
اين ايده اقدام به حل مسائل ميکند [ .]،براي اين منظور از يك
کروموزوم باينري که به شكل رشتهاي از صفر و يكهاست
استفاده ميشود ،بهگونهاي که عدد صفر بيانگر عدم دخالت ترم
موردنظر و عدد يك به معناي وجود آن ترم ميباشد .به عنوان
نمونه در شكل  4نحوه کدگذاري چندجملهاي سهبعدي با درجه
 2نشان داده شده است .در فرآيند الگــوريتم ژنـتيك کروموزوم
بهينه که نشاندهندهي بهترين ترمهاي چندجملهاي است ،به-
دست ميآيد [ .]9،3طي اين فرآيند مقدار ضرايب ترمها نيز به-
روش کمترين مربعات تعيين ميگردد و از نقاط کنترل زميني و
مختصات تصويري آنها براي برقراري ارتباط بين تصوير و زمين
استفاده ميگردد .در فرآيند بهينهسازي با الگوريتم ابتدا يك
جمعيت اوليه از کروموزومها تشكيل و مقدار ضرايب به وسيله
نقاط کنترل و به روش کمترين مربعات محاسبه ميگردد و با
استفاده از نقاط چك مقدار باقيمانده بهدست ميآيد.
مقدار تابع هدف همان مقدار باقيمانده ميباشد که بهصورت
رابطه  3بيان شده است:
n

)  xact )2  ( ycomp  yact )2

()3

 (( x

comp

1

n 1

RMSE 

با استفاده از الگوريتم ژنتيك بايد مقدار  RMSEمينيمم
شود .در رابطه باال  RMSEمقدار باقيمانده مختصاتهاي
تصويري بر حسب واحد پيكسل (xcomp,ycomp) ،مختصات
تصويري محاسبه شده در فرآيند الگوريتم و )(xactual,yactual
مختصات تصوير واقعي نقاط چك است .بنابراين با بهکارگيري
نقاط کنترل و چك و تابع هدف،کروموزوم بهينه شكل ميگيرد.
در پايان پس از اتمام فرآيند بهينهسازي ،توسط مجموعه نقاط
چك ديگري که در فرآيند بهينهسازي دخالت نداشتهاند،

شكل  .2فلوچارت الگوريتم ژنتيك باينري مورد استفاده در
مدلسازي هندسي تصاويرماهوارهاي []49

شكل .4نمايشي از يك الگوي کدگذاري براي چندجمله اي سهبعدي با درجه ( 2ژنوم  4بيانگر وجود ضريب و ژنوم  0بيانگر عدم وجود
آن ضريب است)
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در شكل  2فلوچارت الگوريتم ژنتيك باينري مورد استفاده
نشان داده شده است .در فرآيند الگوريتم ژنتيك با استفاده از
تلفيق و جهش ژني اين کروموزومها تغيير يافته و توسط تابع
هدف ارزيابي شده و در نهايت بهينهترين آنها مشخص ميگردد.
عالوه براين بهمنظور مدلسازي هندسي تصوير از شبكههاي
عصبي مصنوعي استفاده گرديده است .اين شبكهها قابليت
يادگيري ،يادآوري ،فراموش کردن ،استنتاج ،شناخت الگو ،طبقه-
بندي اطالعات و بسياري ديگر از مهارتهاي مغز انسان را دارند
[ .]40در اين مطالعه از يك شبكه پرسپترون سه اليه با الگوريتم
پس انتشار خطا و آموزش به روش Marquarlt-Levenberg
استفاده شده است.
اين شبكه شامل يك اليه ورودي ،يك اليه مياني و يك اليه
خروجي است و اليه ورودي شامل سه نرون متناظر با دادههاي
سه بعدي زميني  Y ،Xو  Zو اليه خروجي با دو نرون متناظر با
مختصات تصوير  rو  cو اليه مياني با تعداد نرونهاي مختل در
نظر گرفته ميشوند [ .]46در شكل 3شبكه عصبي پرسپترون به
کار رفته براي مدلسازي هندسي تصاوير ماهوارهاي نمايان گشته
است.

.4

ماهوارهاي با روشهاي هوشمند
براي بهينهسازي توابع تجربي از يك الگوريتم ژنتيك باينري
استفاده شده و براي هر متغير (ژنوم) يك بيت درنظرگرفته شده
است که شامل اعداد  0و  4به معناي وجود يا عدم وجود ترم
مورد نظر ميباشد و از روش تلفيق تك نقطهاي براي تلفيق
کروموزومها استفاده شده است .نرخ جهش برابر با  0/45و تعداد
نسلها برابر  200و  900نسل ميباشد که هر نسل شامل 20
کروموزوم است .نتايج حاصل از بهينهسازي با الگوريتم ژنتيك در
جداول 4و 2تنظيم گرديده است که هر جدول شامل نتايج به-
دستآمده براي چندجملهايهاي دوبعدي ،سهبعدي و تابع
رشنال ميباشد که در هر تابع درجات مختل از چندجملهايها
بهينهسازي شدهاند .از آنجايي که الگوريتم ژنتيك از يك فرآيند
تصادفي در ايجاد جمعيت اوليه استفاده ميکند و بهتدريج آن را
بهبود ميبخشد در هر بار اجرا مقادير باقيمانده متفاوت ميباشد.
بنابراين در هر جدول کمترين مقادير باقيمانده که از  40بار
اجراي الگوريتم بهدست آمده است درنظرگرفته شدهاست .در
تمامي جداول مقدار باقيمانده برحسب ابعاد پيكسل مي باشد.
بهمنظور مدلسازي هر يك از تصاوير ماهوارهاي
 Worldview-2و  Ikonos-2با الگوريتم ژنتيك  30نقطه کنترل،
 42نقطه چك الگوريتم ژنتيك و  46نقطه چك مستقل در نظر
گرفته شده است .در مدلسازي هندسي به روش الگوريتم ژنتيك
همانند الگوريتمهاي معمول توزيع و تعداد نقاط کنترل و چك
بسيار مهم ميباشد .براي مدلسازي دقيقتر ،تعداد و توزيع نقاط
بايد بهگونهاي باشد که در سرتاسر تصوير نقاط کنترل و چك
پراکنده شوند .فواصل بين نقاط کنترل و چك متغير بوده ولي
بهطور متوسط فاصله بين نقاط کنترل بين  4تا  2کيلومتر متغير
ميباشد .همچنين نقاط چك  GACPو  ICPبين نقاط کنترل و
در سطح تصوير پراکنده شدهاند .فاصله بين نقاط  GACPبهطور
تقريبي  2کيلومتر و بيشتر ميباشد در حالي که فاصله بين نقاط
 ICPبهصورت تقريبي از  0/5تا  2کيلومتر متغير ميباشد .عموما
نقاط  ICPبه دليل تعداد بيشتر و فاصله کمتر ،توزيع مناسبتري
دارند .محدوده تقريبي منطقهاي که بر روي تصوير ماهوارهاي
 Ikonos-2مورد تصحيح هندسي قرار گرفته است برابر 45×،
کيلومتر است .همچنين تقريبا تمامي سطح تصوير ماهوارهاي
 Worldview-2بهجز محدوه شمالي که رشته کوههاي البرز بر
روي آن قرار گرفته است و کنارههاي تصوير ،مورد تصحيح
هندسي قرار گرفته است که محدوه تقريبي منطقه 43×40

شكل  .3شبكه پرسپترون بايك اليه مياني براي مدلسازي
هندسي تصوير ماهوارهاي

.3

ارزيابي نتايج حاصل از مدلسازي هندسي تصاوير

ناحيه مورد مطالعه

در اين مطالعه براي مدلسازي هوشمند از دو تصوير
ماهوارهاي پانكروماتيك  Worldview-2و  Ikonos-2استفاده
گرديد .تصوير  Worldview-2با وسعت پوشش  4،×44کيلومتر
از شمال غرب تهران با زاويه انحراف از نادير  46/6درجه در سال
 2040و تصوير  Ikonos-2با وسعت پوشش  45×44کيلومتر از
مرکز شهر همدان با زاويه انحراف از نادير  20/4درجه در سال
 200،اخذ گرديده است.
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تعداد تـرمها و با بهکارگيري الگوريتم ژنتـيك مقاديـر باقيمـانده
کاهش يافته و در درجه چهارم به کمترين مقدار خود ميرسد که
برابر  4/00پيكسل ميباشد .در روشهاي معمول نيز با افزايش
درجات ،مقدار باقيماندهها کاهش مييابد که در کمترين مقدار
برابر  4/03پيكسل است که به نتيجه به دست آمده از ژنتيك
بسيار نزديك است .با به کارگيري الگوريتم ژنتيك در توابع
چندجملهاي سهبعدي مي توان به دقت مناسب-زير پيكسل-
دست يافت .با استفاده از الگورتيم ژنتيك در درجــه دوم و سوم
مقدار باقيماندهها تقريبا برابر ميباشد و در مقايسه با روشهاي
معمول در تمامي درجات ،مقدار باقيمانده حاصل از ژنتيك،
بسيار کمتر است.
در روش معمول ،تصحيح هندسي با چندجملهايهاي سه
بعدي با افزايش درجه تا مرتبه سوم مقدار باقيماندهها در نقاط
چك مستقل کاهش نمييابد و درجه سوم با يك مسئله ناپايدار
روبرو ميشويم درحالي که با استفاده از الگوريتم ژنتيك جواب
مناسبي حاصل شده است و ديگر مشكل پايداري مطرح نمي-
باشد .در روشهاي معمول براي يافتن ضرايب چندجملهايها در
هريك از مدلها به روش کمترين مربعات با توجه به توزيع نقاط
کنترل و با افزايش درجات چندجملهاي در تصوير ماهوارهاي
 Worldview-2با يك مسئله معكوس ناپايدار روبرو ميشويم و
ميزان باقيمانده به صورت نامعقول افزايش مييابد که الزم است
عمليات پايدارسازي صورت گيرد.

کيلومتر است .در شكل 4توزيع نقاط کنترل وچك نمايش داده
شده است.

شكل  .4توزيع نقاط کنترل و چك  GACPو  ICPبر روي تصوير
ماهوارهاي Ikonos-2

با برسي نتايج حاصل از بهينهسازي مدلهاي تجربي با
الگوريتم ژنتيك در تصوير ماهوارهاي  Worldview-2ميتوان
دريافت که الگوريتم ژنتيك توانايي استخراج ترمهاي بهينه در
تمامي مدلها ،چندجملهاي دوبعدي ،سهبعدي خصوصا توابع
رشنال را دارد بهگونه اي که مقدار باقيمانده براي نقاط چك
مستقل ) (ICPsبا استفاده از الگوريتم ژنتيك نسبت به روشهاي
معمول کاهش مييابد .در چند جملهايهاي دوبعدي درجه  2به
دليل کم بودن تعداد متغيرها در فرآيند بهينهسازي با الگوريتم
ژنتيك نتيجه مناسبي حاصل نشده است .با افزايش درجه و

جدول  .4نتايج بدست آمده از بهينهسازي مدلهاي تجربي با الگوريتم ژنتيك در 30نقطه کنترل 42 ،نقطه چك الگوريتم ژنتيك46 ،
نقطه چك مستقل براي تصوير ماهوارهاي Worldview-2
ميزان باقيمانده به روش معمول
(بدون استفاده از الگوريتم ژنتيك)
بر حسب پيكسل

ميزان باقيمانده حاصل از
بهينه سازي مدل با الگوريتم ژنتيك
بر حسب پيكسل

RMS in
ChC-2

RMS in
ChC-1

RMS in
)ICP (ChC-2

RMS in
)GACP (ChC-1

تعداد
متغير

درجه

2559

6965

0/39

4/03

،0

4

4/،

6/39

0/33

4/02

23

2

،9

34

0/35

0/36

53

3
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دوبعدي

4/35

6/00

0/35

0/39

40

3

سهبعدي

4/00

4/2،

4/36

4/02

20

2

چندجملهاي

4/03

4/92

4/00

4/49

30

4

چندجملهاي

4/42

4/34

4/03

4/25

20

3

رشنال

4/04

4/34

3/53

5

42

2
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جدول . 2نتايج بدست آمده از بهينهسازي مدلهاي تجربي با الگوريتم ژنتيك در 30نقطه کنترل 42 ،نقطه چك الگوريتم ژنتيك46 ،
نقطه چك مستقل براي تصوير ماهوارهاي Ikonos-2
ميزان باقيمانده به روش معمول
(بدون استفاده از الگوريتم ژنتيك)
بر حسب پيكسل

ميزان باقيمانده حاصل از
بهينه سازي مدل با الگوريتم ژنتيك
بر حسب پيكسل

RMS in
ChC-2

RMS in
ChC-1

RMS in
)ICP (ChC-2

RMS in
)GACP (ChC-1

تعداد
متغير

درجه

0/،5

0/،4

0/66

0/6،

23

2

4/32

4/،5

4/29

0/45

53

3

يكي از مهمترين مشكالت روشهاي مختل پايدارسازي ،يافتن
پارامتر بهينه پايدارسازي ميباشد .معموال يافتن اين پارامتر
بهينه به سادگي امكانپذير نيست .در فرآيند بهينهسازي با
الگوريتم ژنتيك ضرايب مناسب انتخاب ميشوند و احتمال
انتخاب ضرايب وابسته که منجر به ناپايداري ميگردد کاهش
مييابد و با استفاده از اين الگوريتم ديگر نياز به پايدارسازي و
يافتن پارامتر بهينه پايدارسازي نيست[ .]46در توابع رشنال نيز،
استفاده از الگوريتم ژنتيك نسبت به روشهاي معمول به نتايج
بهتري منجر ميگردد و قابل مقايسه با روشهاي معمول مي-
باشد .در توابع رشنال ،بهترين دقت در درجه دوم حاصل شده
است .نتايج حاصل از روش الگوريتم ژنتيك در نقاط چك مستقل
داراي دقت باالتري نسبت به روشهاي معمول هستند و بهترين
نتيجه از بهينهسازي تابع رشنال درجه دو با الگوريتم ژنتيك
حاصل شدهاست .عالوه بر اين با توجه به نزديكي نتايج تابع
رشنال بهينه شده با توابع چندجملهاي سه بعدي بهينه شده
استفاده از توابع چندجملهاي سه بعدي مقرون به صرفه تر است
زيرا توابع چندجملهاي سهبعدي نسبت به توابع رشنال تعداد
متغير کمتري دارند و درجه آزادي باالتري در سرشكني کمترين
مربعات را ايجاد ميکند .عالوه بر اين معادالت سادهتري را
تشكيل ميدهند درحالي که توابع رشنال از تقسيم دو
چندجملهاي بهدست ميآيند که با تعداد متغيرهاي بيشتر و
درجه آزادي کمتر داراي ماتريس طراحي پيچيدهتري نيز
هستند .در جدول  4ميزان باقيمانده در نقاط چك GACP
بيشتر از ميزان باقيمانده در نقاط چك  ICPميباشد .علت کمتر

دوبعدي

4/32

4/64

0/50

0/54

،0

4

سهبعدي

4/03

0/،

0/63

0/60

40

3

چندجملهاي

4/00

0/9

0/،2

0/6،

20

2

چندجملهاي

2/3

4/34

4/62

2/63

30

4

رشنال

2/33

2/04

4/6،

2/69

20

3
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بودن  RMSEدر نقاط  ICPبه توزيع و تعداد نقاط  ICPمربوط
ميگردد .همانگونه که قبال بيان گرديد نقاط  GACPو نقاط
 ICPدو دسته نقاط چك هستند که نسبت به هم مستقل
هستند .بنابراين باقيمانده بهدست آمده از نقاط چك  GACPو
 ICPنيز تقريبا مستقل از هم ميباشند .ميزان باقيمانده در نقاط
 GACPو  ICPتنها به توزيع خودشان در ارتباط با نقاط کنترل
وابسته ميباشد و با توجه به اينكه ممكن است توزيع هريك بهتر
از ديگري باشد نتايج مناسبتري براي آن نقاط حاصل گردد .به
علت خام بودن تصوير ماهوارهاي  Worldview-2و عدم تصحيح
قبلي توسط شرکت ارائه دهنده ،ميزان باقيمانده به شدت به
توزيع و تعداد هر دسته نقاط چك وابسته ميباشد و چون تعداد
نقاط چك  GACPکمتر از  ICPبوده و همچنين توزيع بهتري
براي نقاط  ICPدر نظر گرفته شده است ميزان باقيمانده در نقاط
 ICPکاهش يافته است .اين مسئله نه تنها در مدلسازي با
الگوريتم ژنتيك ديده ميشود بلكه در حالت مدلسازي به روش-
هاي معمول -بدون استفاده از الگوريتم ژنتيك -نيز مشاهده مي-
گردد( .جدول )4در روشهاي معمول نقاط  GACPو  ICPبه
ترتيب نقاط چك  Chc-1,2هستند که هيچ گونه وابستگي به هم
ندارند .در واقع دو بار تصحيح هندسي بر روي تصوير با دو سري
نقاط چك صورت گرفته است .در اين حالت نيز ميزان باقيمانده
در نقاط  )ICP( Chc-2کمتر از ميزان باقيمانده در نقاط Chc-1
( )GACPميباشد .جدول 2نيز نتايج حاصل از بهينهسازي مدل-
هاي تجربي با الگوريتم ژنتيك براي تصوير ماهوارهاي Ikonos-2
بيان ميکند .براي اين تصوير بهترين نتيجه با استفاده از
88
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تصوير  Ikonos-2به دليل اعمال تصحيحات قبلي از طرف شرکت
سازنده ،الگوريتم نيازي به ترمهاي بيشتر براي مدلسازي ندارد و
امكان صفر شدن ضرايب موثر در چندجملهي سهبعدي درجه 4
که در درجه  3حضور داشتهاند براي انعطاف بيشتر الگوريتم
وجود دارد که در نتيجه ممكن است دقت مدلسازي با
چندجملهاي سهبعدي درجه  4نسبت به درجه  3کاهش يابد .به-
طور کلي نتايج بيانشده در جداول 4و 2نشان ميدهد که
الگوريتم ژنتيك ميتواند براي بهينهسازي مدلهاي تجربي مفيد
واقع گردد.
همچنين مدلسازي هندسي تصوير به روش شبكههاي
عصبي مصنوعي ،فقط بر روي تصوير  Worldview-2مورد آزمون
قرار گرفت ،به منظور آموزش شبكه  %55نقاط ( 34نقطه) با
عنوان نقاط آموزش همانند نقاط کنترل و  %20از نقاط (42
نقطه) به عنوان نقاط اعتبارسنجي همانند نقاط چك به کار رفته
است و در نهايت  %25از نقاط نيز به عنوان نقاط چك مستقل که
در فرآيند آموزش استفاده نشدهاند براي تست و آزمون شبكه به
کار گرفته شده است .ديگر تنظيمات به کار رفته در فرآيند
آموزش عبارتند از:
تعداد اپكهاي آموزش،4000 :
حد باالي گراديان،4000 :
حد پايين گراديان4000e-10 :
و محدوده تغييرات  بين  00004تا  4،00e40در نظر گرفته
شده است .سيگنال خطا نيز بر مبناي ميزان باقيمانده تشكيل
گشته است و اصالح وزنها براي رسيدن به مقدار مينيمم
باقيمانده صورت ميگيرد.
با تنظيمات ذکر شده در باال ،نتايج حاصل در جدول 3
تنظيم گرديده است که شامل ميزان باقيماندهها براي نقاط
آموزش ،نقاط اعتبارسنجي و نقاط تست ميباشد.
با تغيير تعداد نرونها ،تعداد وزنها که براي ارتباط بين
نرونها در فرايند مدلسازي بهکار ميروند دچار تغيير ميشوند.
اين وزنها همانند ضرايب چندجملهاي عمل ميکنند وتعداد
بيشتر يا کمتر آنها در دقت مدلسازي اثر ميگذارد بنابراين بايد
تعداد نرون مناسب براي مدلسازي دقيقتر مورد بررسي قرار
گيرد .همانگونه در جدول  3نشان داده شده است ،با تغيير
تعداد نرونها از يك نرون تا  40نرون ميزان باقيماندهها دچار
تغيير ميشود .البته در حالتي که در اليه مياني از يك نرون
استفاده ميشود نتيجه مناسبي حاصل نميشود بنابراين از بيان
آن در جدول صرف نظر گرديده است.

چندجملهاي سهبعدي درجه  4بهينه شده با الگوريتم ژنتيك
برابر  0/504گرديده است .در هر دو تصوير دقت توابع رشنال
درجه دو بيشتر از دقت توابع چندجملهاي سهبعدي درجه دو
ميباشد زيرا با افزايش  3ترم در تابع رشنال درجه دو نسبت به
چندجملهاي سهبعدي درجه دو امكان مدلسازي خطاهاي بيشتر
افزايش مييابد و با ترمهاي افزوده شده توانايي الگوريتم بهمنظور
بهينهسازي تابع رشنال درجه دو افزايش مييابد.
با افزايش درجات و در نتيجه افزايش ترمهاي چندجملهاي
سهبعدي ،با توجه به ثابت بودن تعداد نقاط کنترل ،تعداد
مجهوالت در حالت معمول افزايش مييابد و در نتيجه انعطاف
الگوريتم کاهش مييابد زيرا الگوريتم در هر بار اجرا به منظور
دستيابي به جواب بايد تعداد بيشتري از ضرايب را مساوي صفر
قرار دهد و حذف کند .در اينجا نيز اثر درجه آزادي يا به عبارتي
طول کروموزوم در بهينهسازي با الگوريتم ژنتيك موثر است .در
حالتي که طول الگوريتم با توجه به تعداد نقاط کنترل ،بسيار
زياد يا بسيار کم باشد ،از ميزان انعطافپذيري الگوريتم کاسته
ميگردد به طوري که در چندجملهاي سه بعدي درجه  4با طول
کروموزوم  ،0بيت و تعداد نقاط کنترل  30عدد بايد براي
انعطاف بيشتر الگوريتم در بهينه سازي شرطي به منظور حداکثر
تعداد ضرايب با تعداد بيتهاي  4مشخص شود .بنابراين عواملي
متعددي چون ويژگيهاي متفاوت سنجندههاي  Worldview-2و
 ،Ikonos-2تفاوت توپوگرافي منطقه مورد تصويربرداري در دو
عكس ،شرايط تصويربرداري متفاوت ،خام بودن تصوير و يا اعمال
يك تصحيح هندسي اوليه توسط شرکت توليدکننده و توزيع و
دقت مختل نقاط کنترل در دو منطقه مختل  ،رفتار و ميزان
انعطاف الگوريتم که از يك فرآيند کامال تصادفي تبعيت ميکند
در بهينهسازي چندجملهاي سهبعدي درجه  4دچار تغيير مي-
گردد .بنابراين ممكن است نتايج چندجملهاي درجه  4در يك
تصوير نسبت به تصوير ديگر نتيجه متفاوتي داشته باشد .از آنجا
که در اين مطالعه تصوير  Worldview-2خام بوده و هيچ يك از
خطاهاي آن از قبل تصحيح نشده است ،با افزايش تعداد ترمها
شانس الگوريتم براي بهينهسازي و مدلسازي دقيقتر افزايش
مييابد و در نتيجه همان طور که در جدول  4مشخص شده
است دقت چندجملهاي سهبعدي درجه  4نسبت به درجه 3
باالتر شده است .البته به جهت پايين آمدن انعطاف الگوريتم به
دليل ثابت بودن تعداد نقاط کنترل و افزايش تعداد ضرايب،
الگوريتم برخي ضرايب به صفر ميکند و دقت مدلسازي با
چندجملهي سهبعدي درجه  4و  3تقريبا برابر ميگردد .در
89

مجله علمي-پژوهشي رايانش نرم و فناوري اطالعات..................................................................................................جلد  ،4شماره  ،3سال 4334
جدول  .3نتايج بهدست آمده از مدلسازي به روش شبكههاي عصبي با
 34نقطه آموزش 42 ،نقطه اعتبارسنجي 45 ،نقطه چك يا تست
ميزان باقيمانده بر حسب پيكسل

محاسبه ارتفاع ميتوان از رابطه زير استفاده کرد:

zi

تعداد نرون
در
اليه مياني

نقاط تست

نقاط اعتبارسنجي

نقاط آموزش

0/3

4/3

4/004

2

4/34

4/4

4

3

0/94

0/،4

0/63

4

4/93

4/52

0/،6

5

4/46

4/02

0/33

6

4/55

4/،4

0/50

،

3/46

4/36

0/43

9

4/02

4/46

0/45

3

4/9،

4/09

0/43

40

p

d

i

i 1

1

n

p
i

d

z

i 1

در اين رابطه  pکنترل کننده نرخ کاهش وزن با فاصله است که
معموال برابر  2در نظر گرفته ميشود di .نشاندهنده فاصله نقطه
مجهول تا نقطه معلوم  iاست و  ziبيانگر ارتفاع نقطه  iاست
[.]43،44
با استفاده از الگوريتم ژنتيك و نقاط کنترل و چك ميتوان
مقدار بهينه توان و درنتيجه وزن مناسب را تعيين و درونيابي با
اين روش را بهينه نمود .در اين مقاله از نقاط کنترل و مجموعه
نقاط چك ( )4بهعنوان نقاط چك الگوريتم ( )GACPsبراي
برآورد توان بهينه استفاده شده است و درنهايت مقدار توان به-
دستآمده از الگوريتم ژنتيك در معادله  IDW4جايگزين گشته و
دقت الگوريتم را با مجموعه نقاط چك ديگري تحت عنوان
مجموعه نقاط چك ( 2)2که نقاط چك مستقل از فرآيند
بهينهسازي با الگوريتم ژنتيك ) (ICPsهستند مورد بررسي و
ارزيابي قرار گرفته است .براي اين منظور از تابع تورنومنت براي
انتخاب ،تابع گوسي براي جهش و تلفيق تك نقطه استفاده شده
است و تعداد نسلها برابر  500نسل در نظر گرفته شده است .با
استفاده از نقاط کنترل و تغييرات مقدار توان فاصله ( )diمعادله
 IDWدر فرآيند الگوريتم ژنتيك ،مقدار ارتفاع براي هريك از
نقاط چك الگوريتم ژنتيك  GACPمحاسبه ميگردد و با مقدار
معلوم ارتفاع همان نقاط چك مقايسه گشته و با استفاده از رابطه
زير مقدار  RMSEکه همان تابع هدف است محاسبه ميگردد.

از آن جايي که مبناي ارزيابي نتايج ،ميزان باقيمانده در نقاط
تست به عنوان نقاط چك مستقل ميباشد ،بهترين نتيجه-
داراي کمترين باقيمانده -در شبكهاي با تعداد  4نرون در اليه
مياني به دست آمده است .مقدار باقيمانده در شبكهاي با  4نرون
در اليه مياني در نقاط تست برابر  0/94پيكسل ميباشد که قابل
مقايسه با نتايج بهدست آمده از روشهاي معمول است .نتايج
نشان ميدهد که شبكههاي پرسپترون با يك اليه مياني و با
تعداد نرون مناسب قادر به مدلسازي هندسي تصاوير ماهوارهاي
Worldview-2هستند .با استفاده از اين مدلها ميتوان به دقت
بسيار مناسب-زير پيكسل -در نقاط آموزش ،اعتبارسنجي و تست
دست يافت.
.8

n

ايجاد مدل رقومي ارتفاعي با استفاده از الگوريتم-

n

هاي هوش مصنوعي

 zact ) 2

()4

هدف از درونيابي تعيين ارتفاع در نقاط مجهول مياني با
استفاده از مقادير ارتفاعي نقاط معلوم است .يانگ و همكاران
( ،)2004روشهاي مختلفي را براي درونيابي با استفاده از
نرمافزار  surfer 8.0از نظر ميزان دقت و کاربردي بودن مورد
بررسي قرار داده است [ .]42در اين مطالعه از روش وزندهي بر
اساس معكوس فاصله براي تخمين ارتفاع در نقاط مجهول به
صورت محلي استفاده شده است .در اين روش از اطالعات
ارتفاعي نقاط همسايه متناسب با فاصله آنها از نقاط مجهول و
بهصورت وزندار استفاده ميشود .وزنها تابعي از فاصله از نقطه
مجهول هستند بنابراين نقاط نزديكتر وزن بيشتري دارند .براي

comp

(z
1

n 1

RMSE 

در رابطه باال  RMSEمقدار باقيمانده ارتفاع بر حسب متر،
 zcomp,ارتفاع محاسبه شده در فرآيند الگوريتم براي هريك از
نقاط چك  GACPو  zactualارتفاع واقعي نقاط است .به ازاي هر
توان حاصل از فرآيند الگوريتم ژنتيك مقدار تابع هدف که همان
تابع  RMSEاست تغيير ميکند به عبارت ديگر به ازاي هر توان
يك مقدار ارتفاع براي هر يك از نقاط چك  GACPمحاسبه مي-
گردد و در نتيجه توان بهينه تواني است که کمترين مقدار را
Inverse Distance Weight
Check
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2

کارايي الگوريتمهاي هوشمند در تهيه ارتوفتو و توليد مدل رقومي ارتفاعي ...............................................................................باقري و صادقيان
براي درونيابي ارتفاعات بهروش وزندهي با معكوس فاصله،
توان معكوس فاصله را تغيير داده و هر دو مجموعه داده مورد
آزمون قرار گرفتهاند که نتايج آن در جدول  5نشان داده شده
است.

براي تابع هدف ( )RMSEبه ازاي تمامي نقاط چك  GACPبه
دست ميدهد.
براي درونيابي ارتفاعات بهروش شبكههاي عصبي مصنوعي
نيز ،از يك شبكه پروسپترون سه اليه ،شامل يك اليه ورودي،
يك اليه مياني و يك اليه خروجي استفاده شده است که در اليه
ورودي دو نرون مربوط به مولفه هاي  xو  yو در اليه خروجي
يك نرون شامل مولفه  zقرار گرفته است .روش آموزش برمبناي
گراديان است .در فرآيند آموزش شبكه در هر دو مجموعه داده،
نقاط کنترل براي آموزش و مجموعه نقاط چك( )4براي
اعتبارسنجي و مجموعه نقاط چك( )2به عنوان نقاط چك
مستقل ،براي تست و ارزيابي دقت درونيابي شبكه مورد استفاده
قرار گرفتهاند .سيگنال خطا نيز بر مبناي ميزان باقيمانده تشكيل
گشته است و اصالح وزنها براي رسيدن به مقدار مينيمم باقي-
مانده صورت ميگيرد [.]45،46

جدول  .5نتايج بهدست آمده از روش IDW

باقيمانده (متر)

بهمنظور ارزيابي روشهاي درونيابي معمول و هوشمند از
دو دسته نقاط متعلق به دو منطقه استفاده شده است .منطقه
اول بخشي از مجموعه نقاط موجود در نرمافزار Auto Cad Civil
 3D land Desktop 2009و منطقه دوم بخشي از نقاط برداشت
شده براي تهيه نقشه  4/2000از منطقه بندر خمير واقع در
هرمزگان است .در هر دو منطقه اول و دوم ،تعدادي از نقاط به
عنوان نقاط کنترل و دو مجموعه نقطه ( )2Chc-1و ( )Chc-2به
عنوان نقاط چك درنظر گرفته شدهاست .مشخصات هر دو
مجموعه نقطه در جدول  4بيان گشته است.

مجموعه نقاط دوم
2/364
GACP
ICP

49

423

6

،5

ابعاد منطقه
(متر)

ICP

GACP

0/3،9

0/662

جدول  .،نتايج حاصل از درونيابي با شبكههاي عصبي مصنوعي
باقيمانده (متر)

29

250×2،5

49

450×300

مشخصات منطقه دوم
49

0/466

2/6،

(متر)

0/694

مشخصات منطقه اول
26

مجموعه نقاط اول

توان بهينه
باقيمانده

تغييرات
ارتفاعي
(متر)

تعداد نقاط
کنترل

0/،32

0/633

4/953

4/565

3

جدول  .6نتايج حاصل از بهينهسازي روش  IDWبا الگوريتم
ژنتيك

جدول  .4مشخصات مناطق مورد مطالعه
تعداد نقاط
چك 2

0/954

0/،،3

2/44،

2/003

2

مجموعه نقاط اول

همانگونه که در جدول  5ديده ميشود مقادير باقيمانده با
توانهاي مختل معكوس فاصله بر روي دو مجموعه نقاط چك
برحسب متر بهدست آمده است .در هر دو مجموعه داده ،کمترين
مقادير باقيمانده با درنظرگرفتن توان  3حاصل شده است .با
استفاده از الگوريتم ژنتيك و نقاط کنترل و مجموعه نقاط چك
( ) 4مقدار توان بهينه براي هر دو مجموعه نقاط مورد آزمون
بهدست آمده و نتايج حاصل برروي سري نقاط چك ( )2به-
عـنوان نقاط چـك مستقل که در فرآيند بهينهيابي دخالت
نداشتهاند مورد ارزيــابي قرارگرفتهاست.

هاي هوشمند

تعداد نقاط
چك 4

0/356

0/302

3/493

2/34

4

مجموعه نقاط دوم

ارزيابي نتايج حاصل از درونيابي ارتفاع با روش-

.6

Chc-2

Chc-1

Chc-2

Chc-1

توان
معكوس
فاصله

با استفاده از روشهاي درونيابي و نقاط کنترل ،ارتفاع مجموعه
نقاط چك ( )4و ( )2بهدستآمده و با ارتفاع واقعي آنها مقايسه
شده است و در نهايت با استفاده از معيار  RMSEميزان خطاي
روشهاي درونيابي در برآورد ارتفاعات محاسبه گشته است.

تعداد
نرون
مياني

مجموعه نقاط دوم

مجموعه نقاط اول

Chc-2
0/،44

Chc-2
0/،09

4

0/،05

0/945

2

در درونيابي با شبكههاي عصبي از مجموعه نقاط کنترل
براي آموزش و از مجموعه نقاط چك ( )4براي اعتبار سنجي و از
مجموعه نقاط چك ( )2براي تست و ارزيابي استفاده گرديده
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است .نتايج حاصل از يك شبكه پرسپترون با يك اليه پنهان 5
نروني و  40نروني و در نظر گرفتن اندازه گام  4و مومنتوم 0/،
در جدول  ،بيان شده است.
بهمنظور مقايسه و ارزيابي نتايج حاصل از روشهاي مختل
درونيابي يعني روشهاي معمول و روشهاي هوش مصنوعي ،از
باقيمانده بهدست آمده برروي مجموعه نقاط چك ( )2استفاده
شده است زيرا در روشهاي هوش مصنوعي مجموعه نقاط
چك ( )4در فرآيند بهينهسازي پارامترهاي درونيابي با الگوريتم
ژنتيك و همچنين براي اعتبارسنجي شبكه در شبكههاي عصبي
بهکار رفته است بنابراين براي اطمينان از نتايج بهدست آمده در
فرآيند بهينهسازي ،از مجموعه نقاط چك ( )2بهعنوان نقاط چك
مستقل استفاده گرديده است.
در هر دو منطقه تمامي روشهاي هوش مصنوعي دقت
بهتري را نسبت به روش معمول بهدست ميدهند .در ميان
روشهاي هوشمند در منطقه اول بهترين دقت از روشهاي
درونيابي با شبكههاي عصبي مصنوعي و در منطقه دوم
بهترين دقت با استفاده از بهينهسازي وزندهي براساس معكوس
فاصله با الگوريتم ژنتيك حاصل گشته است .بنابراين مشخص
گرديد که استفاده از روشهاي هوش مصنوعي در درونيابي
ارتفاعي کارا ميباشد و دقت باالتري را نسبت به روشهاي
معمول خصوصا در مناطق با تغييرات ارتفاعي زياد بهدست
ميدهند و با استفاده از الگوريتم ژنتيك ميتوان پارامتر وزن در
روش وزندهي با معكوس فاصله را بهينه نمود .شبكههاي عصبي
مصنوعي نيز قادرند با تعيين وزن مناسب بهترين تخمين از
ارتفاعات در مناطق با ارتفاع نامشخص را بهدست آورند .درتمامي
روشهاي ذکرشده براي درونيابي (معمول و هوشمند) هدف
بررسي دقت روشهاي درونيابي بوده و درونيابي بهصورت
فراگير در تمام محدوده منطقه موردنظر صورت گرفته است
درنتيجه براي مناطق بزرگتر پيشنهاد ميشود اين مناطق را به
سلولهاي (محدودههاي) کوچكتر با توجه به تغييرات ارتفاعي
تقسيم نموده و روشهاي درونيابي را درهريك از سلولها به
صورت فراگير بهکار برد .بنابراين مهمترين مشكل روشهاي
معمول و هوشمند درونيابي يعني فاصله درونيابي را حل نمود.
همچنين با اين تدبير زمان بهينهسازي در الگوريتم ژنتيك و
زمان آموزش در شبكههاي عصبي مصنوعي کاهش داد و مشكل
بهکارگيري از روشهاي هوشمند را در مناطق با وسعت باال و
تعداد نمونههاي زياد کاهش داد.

.7

نتيجهگيري

در ايــن مقالــه قابليــت و کــارايي اســتفاده از الگــوريتمهــاي
هوشمند نظير الگوريتم ژنتيك و شبكههاي عصـبي مصـنوعي در
استخراج اطالعات مكاني و توليـد ارتوفتـو از تصـاوير مـاهوارهاي
مورد بررسـي قـرار گرفـت کـه در ابتـدا از ايـن الگـوريتمهـا در
بهينهسازي و مدلسازي هندسـي تصـاوير مـاهوارهاي  Ikonos-2و
 Worldview-2مورد استفاده قرار گرفـت و مشـخص گرديـد کـه
الگوريتم ژنتيك قابليت بهينهسازي مـدلهـاي تجربـي خصوصـا
توابع چندجملهاي سهبعدي و تابع رشنال را دارد .بـا اسـتفاده از
الگوريتم ژنتيـك در مـواردي کـه توابـع رشـنال و چندجملـهاي
سهبعدي ناپايدار ميگردند و نياز است پايدارسازي صورت گيـرد،
با اين الگوريتم ميتوان مشكل ناپايداري را حل نموده و بـا دقـت
مناسب ،مدلسازي و تصحيح هندسي تصوير صورت گيـرد .عـالوه
بر اين از يك شبكه عصبي پرسپترون با يك اليه مياني به منظور
مدلســازي تصــوير  Worldview-2اســتفاده شــد و دقــت 0/94
پيكسل حاصل گرديد که قابليت اين روش را در مدلسازي تصاوير
 Worldview-2نشان ميدهد .در ادامه از الگوريتمهاي هوشـمند
براي درونيابي ارتفاعات بهمنظور توليد يك مدل رقومي ارتفـاعي
رستري پيوسته استفاده گرديد و مشخص شد که اين الگوريتمها
نسبت به روشهاي معمول دقـت بـاالتري دارنـد و امكـان توليـد
 DSMرستري با دقت باالتر را براي تصحيح جابهجـايي ناشـي از
ارتفاعات در فرايند توليد ارتوفتو فراهم ميسازد .بهطـور خالصـه
در اين تحقيق مشخص گرديد که الگوريتم ژنتيك و شـبكههـاي
عصبي مصنوعي قابليت و دقت بااليي در توليد ارتوفتو نسـبت بـه
روشهاي معمول دارند.
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