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چکيده

_ امروزه استخراج اطالعات عوارض شهری از اهميت باالیی برای مدیران و طراحان شهری برخوردار است .در این راستا میتوان از

دادههای سنجش از دور و روش های مربوطه جهت شناسایی این عوارض به نحو احسن استفاده نمود .در این تحقيق با تلفيق داده الیدار و تصاویر
اپتيکال بزرگ مقياس هوایی در سطح تصميمگيری شناسایی عوارض شهری با استراتژی شیمبنا و پيکسلمبنا بررسی و ارزیابی میشوند .آناليز
پيکسلمبنا و شیمبنا براساس روش طبقهبندی درخت تصميم گيری با در نظر گرفتن کالس سایه و بدون آن اجرا گردید .هدف از این بررسی
نشان دادن توانایی داده الیدار در حل مشکالت ناشی از سایه در نواحی متراکم و پيچيده شهری است .دقت روش شیمبنا در هر دو روش باالتر از
روش پيکسلمبناست .در آناليز شیمبنا دقت کلی هر دو روش به هم نزدیک است ،اما روش با کالس سایه به اندازه  0/000بهتر عمل نمود .روش
پيکسلمبنا بدون کالس سایه با  0/09باالترین دقت را در آناليز پيکسلمبنا فراهم نمود.
کليد واژهها  -آنالیز شيمبنا ،آنالیز پیکسلمبنا ،داده اليدار ،تصاوير با قدرت تفکیک مکاني باالي هوايي ،منطقه شهري.
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مقدمه

سنجش از دور منبع وسیعي از اطالعات درباره پوشش زمین
فراهم مينمايد و در اختیار کاربران و محققان قرار ميدهد ،با اين
وجود اطالعات فراهم شده از پوشش زمین به طور دقیق قابل
تفسیر به کاربري زمین نیست .بنا به گفته  Camaraو همکاران
در سال  ]4[ 2004با وجود اينکه سي سال تجربه در رابطه با
اخذ داده ،پردازش و آنالیز دادههاي سنجش از دوري وجود دارد،
هنوز پاسخ به اين سؤال که "در داخل تصوير چه عناصري وجود
دارد؟" پ یچیده و دشوار است .از ابتداي ظهور سنجش از دور به
کار بردن دادههاي طیفي در شناسايي عوارض معمول بوده است
اما از جمله دادههايي که امروزه براي شناسايي ساختمان به کار
ميروند ،داده اليدار هوايي است .اليدار از طريق در اختیار قرار
دادن  DTMو  nDSMنقش مهمي در شناسايي ساختمانها

دارد .روشهاي سنتي تهیه  ،DTMفتوگرامتري و نقشهبرداري
زمیني است .اين روشها براي اهداف مشخص دقتهاي متناسب
فراهم مينمايند اما زمانبرند و مشارکت باالي نیروي انساني را
ميطلبند .روشهاي سنتي در نواحي که شیب تند دارند با
مشکل مواجهاند و اغلب منجر به کاهش سطوح دقت ميشوند.
تحقیقات نشان داده است که تولید  DTMبر مبناي داده اليدار
در مقايسه با روشهاي سنتي دقیقتر و کاراتر است .شرايط
محیطي نظیر (شیب ،ارتفاع ،مساحت توده گیاهي) و خصوصیات
سنجنده (ارتفاع پرواز ،تراکم نقاط ،زاويه برداشت) و روش
درونیابي و فیلترگذاري داده اليدار بر دقت  DTMحاصل
اثرگذارند [.]2
تلفیق دو داده تصوير هوايي و اليدار منجر به بهره بردن از
دو مزيت طیف و ارتفاع ميشود و هر يک محدوديت ديگري را
پوشش ميدهد به شرطي که شرايط هم مرجع کردن با دقت
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بااليي انجام گرفته باشد .به اين طريق شناسايي ساختمانهاي
بلندي که با درختان انبوه احاطه شدهاند با دقت و صحت باالتري
انجام خواهد شد.

 .9،9مروری بر آثار انجام شده با تلفيق داده الیدار و
تصاویر طيفی در منطقه شهری
 Rottensteinerو همکاران در سال  ]3[ 2044مقالهاي
مقايسه اي ارائه دادند که در آن تمامي تحقیقات انجام شده در
زمینه شناسايي ساختمان و درختان ،بازسازي و استخراج
ساختمان و مدلسازي سه بعدي ساختمان در منطقه
 Vaihingenآلمان و تورنتو کانادا گرد آوري شده است .مقاالت از
منظر داده ورودي بهصورت تصوير طیفي ،ابر نقطهاي اليدار ،اليه
رستري شده اليدار ،داده اليدار و مدل رقومي ارتفاعي استخراج
شده از تصاوير استريو ،تصوير طیفي و اليههاي رستري شده
اليدار ،ابر نقطهاي اليدار و تصوير طیفي دستهبندي شدهاند.
الگوريتمهاي کالسه بندي از منظر نوع آنالیز به صورت مدلمبنا
و يا شيمبنا گروهبندي شدهاند .براي مشاهده جداول دقت
کالسهبندي و بررسي عملکرد هر الگوريتم کالسهبندي به []3
مراجعه کنید.
 Niemeyerو همکاران در سال  ]4[ 2044با استفاده از داده
اليدار کالسه بندي عوارض شهري را در منطقه Vaihingen
آلمان انجام دادند .سه ناحیه در منطقه مطالعاتي با ساختمانهاي
متفاوت بهعنوان ورودي الگوريتم انتخاب شدند .آنها از کالسه-
بندي کننده  Conditional Random fieldبهره گرفتهاند .اين
کالسهبندي کننده منعطف است و نتايج قابل اعتمادي در نواحي
پیچیده فراهم ميکند .بدين ترتیب آنها در الگوريتم خود
از  Contextو تعداد زيادي ويژگي بهره ميبرند .در نظر گرفتن
تکرارهاي متعدد در اين تحقیق دقت کلي را به میزان  2درصد
افزايش داد ،بنابراين پیشرفت بااليي در مقادير عددي کامل بودن
و صحت هفت کالس کاربري به وجود آمد .نتايج روش  CRFبا
نتايج  RFدرکنار عملکرد ويژگيهاي مختلف ابر نقاط اليدار
مقايسه ميگردد .در نهايت کالس ساختمان با استفاده از کالسه-
بندي ابر نقاط شناسايي ميشود .آنها در نتايج خود براي هر سه
ناحیه مطالعاتي به صحت  67/4و کامل بودن  32/2براي کالس
ساختمان با سقف بدون شیب دست يافتند .مقدار کامل بودن و
صحت براي ساختمانها با سقف شیبدار به ترتیب برابر  33/6و
 33/6است .نتايج نشان ميدهد ،کالسهبندي کننده  CRFدر

مقايسه با مدلهاي خطي سريع و منعطف است و در برخورد با
تعداد زيادي ويژگي به خوبي عمل ميکند.
خوشالهام و همکاران در سال  ]5[ 2040مقالهاي
مقايسهاي ارائه دادند که روشهاي مختلف شناسايي ساختمان
در تصاوير هوايي و داده اليدار با قدرت تفکیکهاي مختلف
مکاني را مورد بررسي قرار ميدهد .پنج روش بر روي دو ناحیه
مطالعاتي با استفاده از ويژگيهاي استخراج شده در سطح
پیکسل و در سطح عارضه تست شدند؛ اما براي همه روشها از
يک مجموعه داده آموزشي استفاده شده است .ارزيابي روشها بر
مبناي اندازهگیري خطاها ست که با اعمال نتايج نقشههاي مرجع
تولید شده از هر ناحیه محقق ميشود .در هر دو ناحیه آموزشي
تعدادي پیکسل کالسهبندي نشده تولید شدند .روش حدآستانه-
گذاري  nDSMنرخ شناسايي و اعتمادپذيري خوبي براي پوشش
گیاهي منطقه  Mannheimنشان ميدهد؛ اما همچنین نرخ
خطاهاي مثبت باالست .روش  Bayesدر منطقه مطالعاتي
 Memmingenکه ساختمانها کم و بیش ارتفاعهاي يکساني
دارند به خوبي عمل مينمايد.
در هر دو منطقه مطالعاتي خطاهاي بسیاري در مرزهاي
ساختمانها با درختان شناسايي شد .اين تحقیق پیشنهاد مي-
نمايد ،در تحقیقات آينده براي رفع اين خطاها از سه ويژگي که
به آنها اشاره خواهد شد ،استفاده شود .استفاده از شناساگرهاي
بافتي بهعنوان ويژگيهاي اضافي براي کالسهبندي بهتر،
بهکارگیري از کالسهبندي کنندههاي سطح دوم به همراه
روشهاي قانون مبنا جهت حذف ابهام از داده کالسهبندي نشده،
مقايسه با ساير کالسهبندي کنندههاي پیچیده نظیر (،SVM
شبکه عصبي) بر روي مجموعهاي بزرگ از دادهها.
اخطاري و همکاران در سال  ]40[4311روشي را براي
استخراج نیمه اتوماتیک ساختمان با ادغام تصوير با حد تشخیص
باال و داده اليدار ارائه دادند .براي تحقق اين امر آنها از دادههاي
اليدار  DSMو  DTMرا استخراج نمودند و سپس براي دستيابي
به اطالعات ارتفاعي عوارض از تفاضل دو داده استخراج شده
 nDSMرا تولید کردند .بهطور کلي شناسايي ساختمانها با
شناسايي پیکسل آنها در تصوير و يا با شناسايي سلولهاي آنها
در  DTMمنطقه که حاصل از داده اليدار است ،انجام ميشود.
براي نیل به اين هدف با آنالیز ارتفاعي ،آنالیز زبري و عملگر
مورفولوژي  closingيک ماسک ساختماني تولید کردند که با
عبور هر پیکسل از اين ماسک آن پیکسل بهعنوان يک پیکسل
ساختماني در نظر گرفته ميشود .آنها در مرحله بارزسازي
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ساختمان ابتدا از تصوير و  ،DSMارتوفتو تهیه نمودند سپس
لبههاي ساختمانها را استخراج نمودند و با برازش خط بر اين
لبهها آنها را به قالب برداري تبديل نمودند .سپس با توجه به
گسستگي بین خطوط و وجود خطوط نامطلوب ،يک گروهبندي
براي خطوط لبه هر ساختمان انجام دادند و خطوط مرز هر
ساختمان را مشخص کردند .در نهايت پليگون هر ساختمان با
تقاطع خطوط مرزهاي مناسب ساخته ميشود .براي مناطقي که
از تصوير مرزي قابل استخراج نبودند ،اين خطوط از ماسک
ساختمان استخراج شدند.
انصاري و همکاران در سال  ]44[4334با تلفیق داده اليدار
و تصاوير هوايي در يک منطقه شهري به شناسايي اتوماتیک
عارضه ساختمان پرداختند .روند کار براساس سه مرحله صورت
ميگیرد .در مرحله اول نقاط زمیني با استفاده از روش Sithole
در سال  2005شناسايي ميشوند ،سپس  DTMمنطقه ساخته
ميشود .مرحله دوم شامل انتخاب ويژگيهاي مناسب براي
عارضه ساختمان در دو سطح پیکسل و شي است .سه روش
کالسهبندي  ANN ،SVM ،MDمورد بررسي قرار گرفتند .نتايج
نشان ميدهد روش  SVMدر هر دو سطح پیکسل و شي دقت
بااليي را دارد.
دقت روش پیکسلمبنا بیشتر از روش شيمبناست که ضعف
عملکرد روش شيمبنا ناشي از الگوريتم قسمتبندي است که
فقط از فضاي طیفي استفاده نمودهاست .در صورت استفاده از
ويژگيهاي هندسي دقت اين روش افزايش خواهد يافت .در
نواحي که ساختمانها با درختان انبوه پوشیده شدهاند nDSM
موفق نخواهد بود و بهتر است از شاخص گیاهي نرمالیزه شده
استفاده گردد.
از بررسي آثار انجام شده در زمینه شناسايي عوارض شهري
که از تلفیق داده اليدار و طیفي در سطح شيمبنا بهره بردهاند
معلوم گرديد استفاده از داده طیفي محدود به شاخص NDVI
جهت حذف پوشش گیاهي ميشود .بهطوري که از داده طیفي
جهت قسمتبندي آنالیز شيمبنا استفاده نميشود .در اين
تحقیق سعي شده است دادههاي طیفي در قسمتبندي مشارکت
داشته باشند و قدرت داده اليدار براي حل مشکل ناشي از سايه
با دو روش آنالیز پیکسلمبنا و شيمبنا مورد بررسي قرار گیرند.
 .2داده مورد استفاده و منطقه مورد مطالعه
مجموعه داده مورد استفاده در اين مقاله را ميتوان به دو
دسته اصلي تقسیم نمود که عبارتاند از:

الف) تصوير هوايي در سه باند قرمز ،مادونقرمز نزديک و سبز
ب) داده شدت و ارتفاعي اليدار
مجموعه اين دو داده توسط انجمن فتوگرامتري و سنجش از دور
آلمان  DGPFتهیه شده است.
داده اپتیکال هوايي توسط شرکت  RWE Powerدر 24
جوالي و  7آگوست توسط سنجنده  Intergraph/ ZI DMCتهیه
شدهاست .مجموعه بلوک تصويري شامل پنج نوار تصويربرداري
است که دو نوار تصويري اضافي نیز بهطور عرضي در دو انتهايي
بلوک برداشت شدهاست .منطقه مورد نظر در هشت تصوير و دو
نوار پروازي قابلشناسايي است .ابعاد پیکسل تصاوير بر روي
زمین  1سانتيمتر است .پیشپردازش بر روي تصاوير تهیه شده
اعمال گرديدهاست .تصاوير  Pansharpedرنگي شدهاند و خطاي
جابجايي ارتفاعي از تصاوير حذف شده است .بلوک تصاوير داراي
ابعاد پیکسلي  3سانتيمتر و قدرت تفکیک راديومتريکي 44
بیتي ميباشند .شکل  4منطقه مورد مطالعه را نشان ميدهد.

شکل  :4منطقه مورد مطالعه

 .9،2پيشپردازش
در مقاله پیشرو داده طیفي از نظر راديومتريکي و هندسي
تصحیح شدهاست .داده اليدار خام نیز که با فرمت  LASدر
اختیار کاربر است براي تولید  nDSMفیلتر شد تا ابر نقاط به دو
دسته نقاط زمیني و غیر زمیني کالسهبندي شوند .در نهايت ابر
نقاط زمیني و غیر زمیني براي تولید  DSMو ابر نقاط زمیني
جهت تهیه  DTMبا ابعاد پیکسلي تصوير هوايي رستري شدند تا
در مرحله بعد از تفاضل آنها  nDSMتولید گردد .در کنار داده-
هاي ارتفاعي اليدار از شدت داده اليدار نیز ميتوان بهره برد که
نشاندهنده تغییر شدت سیگنال ارسالي در اثر برخورد با اشیاي
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موردنظر است .اين اليه اطالعاتي حاوي مشخصات فیزيکي و
هندسه اشیا است.
داده خام اليدار توسط نرم افزار  BCALفیلتر گرديد و به دو
دسته نقاط زمیني و غیر زمیني تفکیک شد .در نهايت از ابر نقاط
سه بعدي اليدار با نقاط زمیني و غیرزمیني و نیز نقاط زمیني
اليه رستري با ابعاد پیکسلي متناسب با تصوير هوايي يعني 3
سانتيمتر جهت هممرجع کردن تهیه ميشود .نرم افزار BCAL
براساس يک الگوريتم کالسهبندي کننده شبکهمبنا عمل ميکند.
ابتدا نقطه با کمترين ارتفاع را در منطقه شناسايي مينمايد،
سپس اين نقاط با ارتفاع پايین درونیابي ميشوند که در طي آن
سطح اولیهاي تولید ميشود .در تکرارهاي بعدي هر نقطهاي که
روي صفحه تکرار قبلي و يا زي ر آن قرار گیرد به عنوان نقاط
زمیني کالسهبندي ميشود و در تکرارهاي بعدي به عنوان نقاط
صفحه درونیابي ميگردد .تکرارها تا زماني انجام ميگیرد که
هیچي سیگنال بازگشتي بدون کالسهبندي زير صفحهي
درونیابي شده شده قرار نگیرد .ساير نقاط باالي صفحه به عنوان
نقاط زمیني کالسهبندي ميشوند [.]2
در آخرين مرحله از بخش پیشپردازش دادهها ،بايد دو داده
هممرجع شوند .براي تحقق اي ن امر انتخاب نقاط با توزيع مناسب
و تعداد کافي ضروري به نظر ميرسد.
 .3طبقهبندی
طبقهبندي پروسهاي است که طي آن به پیکسلهاي تصاوير
کالسهايي تعلق ميگیرد .تکنیکهاي کالسهبندي ميتواند بر
روي تصاوير طیفي در يک تاريخ مشخص و يا دادههاي فراطیفي
در تاريخهاي متفاوت اعمال شود .پیچیدگي الگوريتمهاي کالسه-
بندي ميتواند از يک حدآستانهگذاري ساده براي يک باندطیفي
تا قوانین تصمیمگیري پیچیده که بر روي دادههاي چند متغیره
اعمال ميشوند ،گسترده شود [.]7

در آنالیز شيمبنا هر شي تصويري گروهي از پیکسلهاي
همسايه در يک صحنه است که با ساير اشیا ارتباط معنايي دارد
[ .]42اين مجموعه از پیکسلها داراي يک شاخص شباهت (مثل
درجه خاکستري ،بافت ،شکل و غیره) ميباشند [.]43
مزاياي اين آنالیز :امکان وارد کردن اطالعات کمکي مانند
اطالعات مرز عوارض از پايگاه اطالعات مکاني ،آنالیزهاي تصويري
(بافت ،شکل و زمینه) ،کاهش نويز نمک فلفل ،باال بودن نسبت
سیگنال به نويز ،فضاي ويژگي بدون همبستگي ،ويژگيهاي
توپولوژيکي (همسايگي ،فوق اشیا) و ارتباط معنايي میان اشیاي
دنیاي واقعي و اشیاي تصويري ،کاهش حجم محاسبات در
کالسهبندي کننده [ .]7در اساسيترين سطح ،اين آنالیز به
قسمتبندي تصويري ،توصیف ،کالسهبندي ،توانايي براي پرسش
و اتصال اشیاي منفرد در فضاي مکان نیازمند است.
 .2 ،3درخت تصميمگيری
به گفته  Mc Canleyدر سال  ]6[ 2004درختان
تصمیمگیري خواسته مشخصي دارند زيرا کالسهبندي واضح
است و به راحتي قابل تفسیر است .در يک کالسهبندي بر مبناي
درختان تصمیمگیري حدودآستانه بر روي ويژگيهاي اشیا اعمال
ميشوند .مشاهدات حدودآستانه منتسب به شاخههاي چپ و
راست را تعیین مينمايند .در گام نهايي کالسها به گرههاي
نهايي درخت منسوب ميگردد .تشکیل يک درخت تصمیمگیري
يک مسئله بازگشتي است که بايد میزان رشد يک درخت تعیین
شود .به طور مشخص يک درخت بزرگ ممکن است بر روي
دادهها بیش از حد برآورد شود در حالي که يک درخت کوچک
ممکن است ساختارهاي مهم را در نظر نگیرد .اندازه متوسط
ترجیح دارد ،به طوري که دادهها را بیش از حد يا کمتر از حد
برآورد ننمايد و به طور سادهتر توسط کاربر تفسیر شود [.]1
شکل  2فلوچارت روش پیشنهادي را ارائه ميدهد.
 .4انتخاب ویژگی

 .3،9مقایسه آناليز پيکسلمبنا و شیمبنا
 .4،4 ،3آنالیز پیکسلمبنا
در اين آنالیز تنها با تکیه بر اطالعات درجه خاکستري درون
هر پیکسل فرآيند کالسهبندي انجام ميشود .اين آنالیز امکان
وارد نمودن روابط توپولوژيکي ،بافت و معنايي را نميدهد.
 .3،4،2آنالیز شيمبنا
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اين بخش اهمیت فراواني دارد چرا که نتیجه طبقهبندي را
از نظر دقت و صحت کنترل مينمايد .تعداد ويژگيهاي انتخاب
شده بايد بهینه باشد و اثر مفید خود را در کنار ساير ويژگيها
آشکار نمايد .تعداد باالي ويژگي منجر به اختالل در امر کالسه-
بندي است و ممکن است دقت را کاهش دهد .ويژگيها متناسب
با شرايط خاص فیزيکي ،هندسي و شرايط آنالیز انتخاب شدند.
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پیش پردازش

داده اليدار

تصوير هوايي

اليه
رستري
شدت

پیش پردازش

DS
M
nDSM
DT
هم مرجع کردن اليههاي رستري دو داده با نقاط گرهي

M

بررسي دقت طبقهبندي

کالسهبندي
شيمبنا با کالس سايه
و بدون سايه

انتخاب ويژگي

قسمتبندي

ارزيابي نتايج طبقهبندي

کالسهبندي پیکسلمبنا با
کالس سايه و بدون آن

انتخاب
ويژگي

شکل  :2فلوچارت روش پیشنهادي.

روش کالسهبندي با کالس سايه مشابه روش  Zhouو
در سال  ]3[ 2001است که جهت کالسهبندي کالسهاي
شهري با استفاده از آنالیز شيمبناي داده اليدار و تصاوير هوايي
در يک ناحیه سايهدار صورت گرفتهاست .در اين مقاله توانايي
اليدار در حل مشکل سايه با دو آنالیز پیکسلمبنا و شيمبنا
نشان داده مي شود .ابتدا نواحي سايهدار از نواحي بدون سايه
تفکیک ميشود.
از بررسي شاخصهاي شناسايي سايه نظیر ،NDSI ،Chen
 NDWIدريافتیم بهترين روش حدآستانهگذاري بر روي باند سبز
است چرا که نیمسايهها را نیز به خوبي نمايش ميدهد.
حدآستانهگذاري بر روي ساير باندها نظیر باند قرمز منجر به
کالسهبندي اشتباه برخي قسمتهاي راه بهعنوان کالس سايه
شد .شاخص  Chenقسمتهايي از لبه ساختمانهاي بلند و
ساختمانها با سقف شیبدار را بهعنوان نواحي سايهدار معرفي
نمود .از طرفي ديگر راههايي که در سايه مطلقاند مقدار زير صفر
Troy

از خود نشان ميدهند اما نواحي چمن سايهدار مقادير باالي صفر
اما نزديک به آن دارند از اين رو تعیین يک حدآستانه واحد
ممکن نیست و برخي عوارض اشتباه کالسهبندي شدند .شاخص
 NDSIنیز مشکل کالسهبندي نواحي ساختماني در کالس سايه
را نشان داد .از بررسي شاخص  NDWIدريافتیم برخي
ساختمانها با سقف شیبدار نادرست کالسهبندي گرديدند.
در روش حدآستانهگذاري باند سبز نیز برخي خودروهاي
تیره رنگ که مقدار درجه خاکستريشان بین  44تا  43است به
اشتباه سايه در نظر گرفته شدند اما نميتوان حدآستانه را از اين
مقدار پايینتر آورد چرا که در اين حالت برخي نواحي نیمسايه
در نظر گرفته نخواهند شد .اعمال حدآستانه بر روي باند مادون-
قرمز نزديک و قرمز نیم سايهها را در نظر نميگیرد ،با اين وجود
نتیجه اعمال آن بر روي باند قرمز بهتر از باند مادون قرمز است؛
زيرا اشیا در باند قرمز بازتاب بیشتري دارند.

107

مجله علمي-پژوهشي رايانش نرم و فناوري اطالعات.....................................................................................................جلد  ،4شماره  ،3سال 4334
ساير شاخصهاي شناسايي سايه از باند آبي بهره ميبرند اما
در اين تحقیق تنها شاخصهايي مورد ارزيابي قرار گرفتند که از
باند مادونقرمز نزديک ،قرمز و سبز استفاده مينمايند .براي
مطالعه شاخص سايه به [ ]44مراجعه شود.
.5

پيادهسازی روش طبقهبندی
 .5،9آناليز پيکسلمبنا

ويژگيها مطابق شرايط فیزيکي و هندسي کالسهاي مورد
نظر انتخاب و اعمال شدند .آنالیز پیکسلمبنا در نرمافزار ENVI
 5.0اجرا شدهاست .شکل  3و  4نمودار کالسهبندي درختي را
نشان ميدهد.
 .5،2آناليز شیمبنا
آنالیز شيمبنا در نرم افزار  eCognition 8.7.0اجرا گرديد.
يکي از گامهاي مهم آنالیز شيمبنا قسمتبندي است .در اين
مقاله از قسمتبندي چند مقیاسه استفاده شدهاست .پارامترهاي
اين قسمتبندي شامل پارامتر مقیاس ،پارامتر ناهمگني طیفي يا
شکلي و فشردگي يا نرمي ميشود.
انتخاب بهینه اين پارامترها منجر به دستهبندي پیکسلهاي
تصويري در قالب گروههاي پیکسل يا اشیاي تصويري ميشود.

پارامتر مقیاس ،ناهمگني طیفي ،فشردگي به ترتیب برابر ،40
 0/6و  0/3است .در اين روش امکان انتساب وزن به اليههاي
ورودي نیز وجود دارد .براي اليه  nDSMباالترين وزن يعني  3در
نظر گرفته شد .اليه شیب داده اليدار وزني برابر  2دارد ،به ساير
اليهها باند سبز ،قرمز ،مادون قرمز نزديک ،شدت اليدار و
DSMاولیه و نهايي وزني برابر  4اختصاص يافت .شکل  5و 7
نمودار آنالیز شيمبنا با روش بدون کالس سايه و با کالس سايه
را نمايش ميدهد.
اشیايي از کالس ساختمان که میانگین باند سبزشان از 44
کمتر باشد و میانگین تفاوت  NDVIشان نسبت به کل منظر
بزرگتر از  0/014باشد به کالس درختان منتقل ميشوند .اشیايي
از کالس ساختمان که به اشتباه در کالس ساختمان قرار گرفته-
اند با شرط  Mean First DSM-Mean Last DSM<0.1به کالس
درختان منتقل ميشوند .در نهايت اشیايي از کالس بوته و چمن
که مرز مشترک واقعي بزرگتر از  0/65دارند به کالس راه
منسوب ميشوند .اين اشیا به اشتباه در کالس چمن و بوته قرار
گرفتهاند.
در روش دوم آنالیز شيمبنا سعي شدهاست از اليههاي
اليدار در شاخه اشیاي کالس اشیاي سايهدار استفاده شود.
تنها دو شرط پسپردازشي براي کالس درختان مشابه روش

شکل  :3نمودار آنالیز پیکسلمبنا بدون کالس سايه.
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اول در نظر گرفته شد .هیچ پس پردازشي براي کالس ساختمان،
راه و چمن و بوته انجام نگرفت .اعمال دو شرط پس پردازشي
براي کالس درختان دقت کلي کالسهبندي را از  0/30به 0/37
رساند .تعدادي از اشیاي کالس درختان با شرط تعیین شده
شناسايي نشدند و به اشتباه در کالس ساختمان قرار گرفتند .اين
امر به عدم نفوذ پالس لیزر ارسالي نهايي به ساختار درختان
مربوط است .نميتوان اين حدآستانه را بیش از اين پايین آورد

چرا که منجر به شناسايي اشتباه لبه پشتبام ساختمانها به
عنوان اشیاي کالس درختان ميشود.
.6نتایج
جدول  4و  2نتايج آنالیز پیسکل مبنا و جدول  3و  4نتايج
آنالیز شي مبنا را نشان ميدهد.

شکل :4نمودار آنالیز پیکسلمبنا با کالس سايه.

شکل  :5نمودار آنالیز شيمبنا بدون کالس سايه.
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شکل :7نمودار آنالیز شيمبنا با کالس سايه.

جدول  :4ماتريس خطاي آنالیز پیکسلمبنا بدون کالس سايه.
ماتريس خطاي آنالیز پیکسلمبنا
بدون کالس سايه
نتايج
کالسه بندي

ساختمان

داده واقعیت زمیني
ساختمان
243067

چمن

بوته

درختان

433

41

46623

سطوح
نفوذناپذير
540

مجموع
234637

چمن

17

64143

2143

373

44362

30013

بوته

0

163

40534

144

2320

45431

درختان

444

210

214

41134

0

43532

سطوح نفوذناپذير

4446

52

223

424

444302

63456

43335

76143

472604

دقت
تولیدکننده

0/334

0/3667

0/6560

0/6434

0/1171

خطاي

0/07

0/0224

0/2430

0/2103

0/4432

مجموع

244420

Omission
دقت کاربر

0/3432

0/7364

0/7364

0/3151

0/3137

خطاي

0/0101

0/3023

0/3023

0/0442

0/0404

Commission
دقت کلي=

0/34
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و

ضريب کاپاي کلي= 0/11

445145
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جدول  :2ماتريس خطاي آنالیز پیکسلمبنا با کالس سايه.
ماتريس خطاي آنالیز پیکسل-
مبنا با کالس سايه

داده واقعیت زمیني
ساختما
ن

چمن

بوته

درختان

سطوح
نفوذناپذير

مجموع

ساختمان

46762

0

13

44750

475

23560

چمن

43

33371

4364

443

4243

42444

بوته

0

543

7125

341

420

1407

درختان

3753

474

4305

41713

20

53136

سطوح
نفوذناپذير

674

0

0

0

447634

مجموع

21401

40065

3514

70100

441515

دقت
تولیدکننده

0/7261

0/3123

0/6424

0/10

0/3143

خطاي

0/3643

0/0466

0/2163

0/20

0/0456

دقت کاربر

0/5367

0/3344

0/1420

0/1436

0/3335

خطاي

0/4024

0/0753

0/4510

0/4173

0/0075

نتايج
کالسه بندي

446435

Omission

Commission
دقت کلي=

و

0/1347

ضريب کاپاي کلي=0/14

جدول  :4ماتريس خطاي آنالیز شيمبنا با در نظر گرفتن کالس سايه.
ماتريس خطاي آنالیز شيمبنا
با کالس سايه
نتايج
کالسه
بندي

ساختمان

داده واقعیت زمیني
ساختمان

درختان

بوته

471571

633

0

704

0

473371

663

0

0

420726

24772

664

3513

درختان

1263

بوته

2

433

سطوح نفوذناپذير

4531

0

0

چمن

4343

0

4333

مجموع

410330

444514

442143

سطوح
نفوذناپذير

چمن

23134

420410
0
424555

40
15327
34343
0/9898

دقت تولیدکننده

0/3346

0/3130

0/3011

0/3117

دقت کاربر

0/3346

0/3250

0/7764

0/3162

0/3722

ضريب کاپاي
کالسي

0/3042

0/3151

0/3023

0/3153

0/1616

دقت کلي= 0/354

مجموع

و
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32454
424621
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جدول  :3ماتريس خطاي آنالیز شيمبنا بدون کالس سايه.
ماتريس خطاي آنالیز شيمبنا بدون
کالس سايه
نتايج
کالسه بندي

ساختمان

داده واقعیت زمیني
ساختمان

درختان

بوته

464361

633

0

704

0

درختان

2473

663

0

0

بوته

0

433

20163

4036

3514

سطوح نفوذناپذير

474

0

4235

چمن

3021

0

133

مجموع
دقت تولید کننده

444514

سطوح
نفوذناپذير

چمن

410330

23134

442143

443154
7

0
15335

424555

0/3773

0/3130

0/1665

0/3153

دقت کاربر

0/3320

0/3641

0/7525

0/3155

0/3570

ضريب کاپاي
کالسي

0/354

0/3170

0/1761

0/3141

0/1616

همانطور که ميدانیم دقت کالسهبندي در روش شيمبنا
بیشتر از روش پیکسلمبناست داليل اين امر در بخش 2-4-3
آورده شدهاست .شکل  6اين امر را به خوبي نشان ميدهد.

شکل :6مقايسه دقت کالسهبندي روشهاي ارائه شده.

ويژگيها و ساختار درختي در آنالیز پیکسلمبنا براي روش
بدون کالس سايه قويتر از روش با کالس سايه است .در رابطه با
آنالیز شيمبنا هر دو روش به خوبي عمل کردهاند اما دقت روش
با کالس سايه به اندازه  0/003بهتر از روش بدون کالس سايه
است .اين میزان تفاوت ممکن است ،از نظر کمي کوچک به نظر
برسد اما تاثیر خود را در شناسايي دقیقتر کالس ساختمان با
استفاده از آنالیز پیکسلمبناي بدون کالس سايه نشان ميدهد.
کالس ساختمان و درختان در آنالیز شيمبنا و پیکسلمبنا بدون

444146
34316
424706
13272

ضريب کاپاي کلي= 0/3460

و

 .7تفسير نتایج

465661

34343
0/1330

دقت کلي =0/37

مجموع

کالس سايه باالترين دقت کاربر و تولید کننده را داراست .اين امر
نشانگر عملکرد خوب ويژگيها و توانايي داده اليدار در حل
مشکل سايه است .کالس بوته در هیچ يک از روشها به دقت
باالتر از  0/30نرسید اين امر را ميتوان به ضعف ويژگيها
منتسب دانست چرا که باالترين دقت تولیدکننده مربوط به روش
با کالس سايه در آنالیز شيمبنا با مقدار  0/30است .دقت کاربر
در آنالیز پیکسلمبنا با کالس سايه باالترين مقدار يعني 0/14
است .بهنظر ميرسد روش سايه در هر دو آنالیز بهتر عمل کرده-
است .فرآيند تولید  nDSMاندکي با خطا مواجه است .الگوريتم
فیلترگذاري تعدادي از نقاط غیرزمیني مانند پوشش گیاهي کم
ارتفاع را به عنوان نقاط زمیني برچسبدهي نمودهاست اين امر
شناسايي بوتهها و تمايز آنها را از کالس چمن با خطا همراه
مينمايد .روش سايه در کنار اطالعات ارتفاعي از داده شدت
اليدار نیز بهره بردهاست اين امر احتمال خطا در  nDSMرا
جبران مينمايد .از طرفي داده واقعیت زمیني توسط تفسیر
بصري کاربر انتخاب شده انتخاب شده از اين رو امکان وجود خطا
در اين مرحله نیز وجود دارد.
کالس سطوح نفوذناپذير (خیابان و پیاده رو) در آنالیز شي-
مبنا با روش بدون سايه دقت کاربر  0/3162را داراست .اين امر
بدان معناست که تعداد اشیاي کالسهبندي شده با احتمال
باالتري به کالس صحیح نسبت داده شدهاند .در روش با کالس
سايه از داده ارتفاعي هم جهت شناسايي کالس راه استفاده شده-
است .با به کارگیري از اين ويژگي تعدادي از خودروها که در
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واقع بايد درکالس راه قرار گیرند اما در روش بدون کالس سايه
به عنوان بوته شناسايي شدهاند حداقل ميشود .در آنالیز
پیکسلمبنا نیز تعدادي زيادي از پیکسلهاي راه بهعنوان چمن
کالسهبندي شدهاند اما با تغییر حدآستانه شدت اليدار میزان
خطا بیشتر ميشود .دقت تولید کننده براي دو روش آنالیز شي-
مبنا يکي است که از دقت تولیدکننده آنالیز پیکسلمبنا کمتر
هستند .با اين وجود تعداد اشیايي از کالس چمن که به درستي
به اين کالس نسبت داده شدهاند در روش با کالس سايه باالترين
مقدار يعني  0/3722را داراست .در آنالیز پیکسلمبنا روش با
کالس سايه بهتر عمل نموده است .علت کالسهبندي اشتباه
چمن به عنوان ساختمان را ميتوان به خطاي ناشي از تهیه
بلوک تصويري و حذف جابجايي ارتفاعي از تصاوير منسوب
دانست.
 .8نتيجهگيری
دقت روش شيمبنا در هر دو روش باالتر از روش پیکسل-
مبناست .در آنالیز شيمبنا دقت کلي هر دو روش به هم نزديک
است ،اما روش با کالس سايه به اندازه  0/003بهتر عمل نمود.
روش پیکسلمبنا بدون کالس سايه با  0/34باالترين دقت را در
آنالیز پیکسلمبنا فراهم نمود .در نهايت ميتوان گفت داده اليدار
نقش بسیار مهمي در شناسايي کالسهاي شهري در يک ناحیه
متراکم و پیچیده دارد .آنالیز شيمبنا در مقايسه با آنالیز پیکسل-
مبنا قدرت بااليي در شناسايي و کالسهبندي دارد و روش بدون
کالس سايه نیز به خوبي با تعداد کم پردازش نتیجه مناسبي
فراهم نمودهاست .اين امر نشاندهنده قدرت اليههاي مختلف
اليدار در حل مشکل سايه در نواحي شهري است.
 .0پيشنهادات
پیشنهاد ميشود جهت انتخاب ويژگي هاي بهینه از روشهاي
هوشمند بهینه سازي مانند الگوريتم ژنتیک و شبکههاي عصبي
استفاده شود .بهره¬گیري از خصوصیت بافت نیز در شناسايي
درختان از ساختمان و بوته از چمن مورد بررسي قرار گیرد.
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عالئم اختصاری
ALS: Airbone Laser Scanner
DEM: Digital Elevation Model
DSM: Digital Surface Model
DTM: Digital Terrain Model
LiDAR: Light Detection and Ranging
NDVI: Normalized Difference Vegetation Index
nDSM: Normalized Digital Surface Model
NDWI: Normalized difference Water Index
NDSI: Normalized Difference Snow Index

سپاسگزاری
دادهها ي مورد استفاده در اين تحقیق توسط جامعه
فتوگرامتري ،سنجش از دور و ژئوانفورماتیک کشور آلمان در
اختیار مؤلفین قرار گرفته است.
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