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 چکیذُ :
-عبیؼی اظ قبیل ؾیل، ظلعلِ، عَفاى ٍ ؾًَاهی ّوَاضُ اظ بعضگتطیي هكکالت بكط بَزُ کِ زض ایي بیي ظلعلِ بِ زلیل غیط قابل پیف بالیای

زیسُ ًقف باقس. پؽ اظ ٍقَع ظلعلِ، ٍخَز اعالػات اظ هٌغقِ آؾیبای آى اظ اّویت  ظیازی بطذَضزاض هیبیٌی بَزى ٍ ضخ زازى لحظِ

-ّای اهساز بِ هٌظَض بِ حساقل ضؾاًسى هیعاى ذؿاضات ًاقی اظ ظلعلِ زاضز. زض ایي بیي، ًقكِ ترطیب، کِ ؾاذتواىهْوی زض ّسایت گطٍُ

ًكاى زازُ قسُ اؾت، بِ ػٌَاى یکی اظ اعالػات هْن هَضز تَخِ هسیطاى بحطاى قطاض  ّا بط ضٍی آىّای ترطیب قسُ با زضخِ ترطیب آى

-لیساض بؼس اظ ظلعلِ ٍ ًقكِ هی ّا، با اؾتفازُ اظ زازُضٍـ بطای تَلیس اتَهاتیک ًقكِ ترطیب ؾاذتواىزاضز. ّسف اظ ایي هقالِ، اضائِ یک 

 باقس. 

ّا بط ضٍی زازُ لیساض، زض اٍلیي هطحلِ، زازُ لیساض ٍ ًقكِ با اؾتفازُ اظ زض ضٍـ پیكٌْازی،بِ هٌظَض پیسا کطزى هَقؼیت ّوِ ؾاذتواى

ٍ زض هطحلِ بؼس، با اؾتفازُ اظ ضٍـ  لیساض اؾترطاجّا اظ زازُهطبَط بِ الیِ ؾاذتواى ًَس. ؾپؽ، ًاحیِقهرتصات هیچٌس ًقغِ کٌتطل ّن

قًَس. زض ًْایت، بط هبٌای هیعاى هؿاحت قؿوت آٍاض بٌسی هیعبقِ "ؾالن"ٍ  "آٍاض"ّای بطزاض پكتیباى بِ زٍ کالؼ بٌسی هاقیيعبقِ

ّای لیساض قْط پطتَپطیٌؽ، پایترت گطزز. بِ هٌظَض اضظیابی ضٍـ پیكٌْازی، اظ زازُبطآٍضز هیزض هحسٍزُ ّط ؾاذتواى هیعاى ترطیب آى 

اؾتفازُ قسُ اؾت. ًقكِ ترطیب بسؾت آهسُ اظ ایي هقالِ با زضخِ ترطیبی کِ با اؾتفازُ اظ زیس بصطی تصاٍیط   2010ّایتی، پؽ اظ ظلعلِ 

. ًتایح بسؾت آهسُ، تَاًایی ضٍـ پیكٌْازی زض تَلیس ًقكِ ترطیب با اؾتفازُ اظ زازُ ای بؼس اظ ظلعلِ بِ زؾت آهسُ هقایؿِ قسهاَّاضُ

 زّس.لیساض پؽ اظ ظلعلِ ضا ًكاى هی
 

   .ةیتخر ًقطِ هاضیي تردار پطتیثاى، ،یتٌذطثقِلسلِ، ساختواى، دادُ لیذار، ز :ّای کلیذیٍاشُ
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 هقذهِ -1

هاًٌس ؾیل، ظلعلِ، عَفاى ٍ ؾًَاهی خاى بؿیاضی اظ افطاز ضا بِ ذغرط اًساذترِ ٍ تؼرساز    ّای اذیط بالیای عبیؼی زض ؾال

ّای هطگباض ظیازی زض کكَضّای هرتلف اتفرا   ذاًواى کطزُ اؾت. هتاؾفاًِ، زض زٍ زِّ اذیط ظلعلِبؿیاضی اظ افطاز ضا بی

ضیكتط  زض ّرایتی   7با بعضگی  2010غاًَیِ  12ظلعلِ ّایتی بَز کِ زض  21ّای قطى افتازُ اؾت. یکی اظ بعضگتطیي ظلعلِ

هیلیَى ًفط بط اثط ایري ظلعلرِ    3/1ًفط ظذوی ٍ  000,300ًفط کكتِ ،  570,222زّس کِ اتفا  افتاز. گعاضقات ًكاى هی

برن، ظلعلرِ ؾرال     1382ّای هطگباض ظیرازی هاًٌرس ظلعلرِ ؾرال     . زض ایطاى ًیع، هتاؾفاًِ، قاّس ظلعلِ[1]ذاًواى قسًسبی

ّرای بؿریاض،   ذرالف پیكرطفت  اًس.بط قسى تؼساز ظیازی اظ ّوَعٌاى قسُاین کِ باػث کكتِآشضبایداى قطقی بَزُ 1392

ٌّگام ظلعلِ اضائِ زّس. بٌابطایي، پاؾد اضرغطاضی  بیٌی بِبكط ٌَّظ ًتَاًؿتِ اؾت ضٍقی صحیح ٍ کاضآهس بِ هٌظَض پیف

باقرس. زض ایري ضاؾرتا، ٍخرَز اعالػرات زض      هْوی زض کاّف تؼساز هطگ ٍ هیط هیؾطیغ ٍ زقیق پؽ اظ ٍقَع ظلعلِ ًقف

تَاًرس زض  ّای اهساز ٍ ًدات پؽ اظ بحطاى تا حرس ظیرازی هری   ترطیب زض ّسایت تینًٌس ًقكِلحظات اٍل پؽ اظ ظلعلِ ها

 کاّف تؼساز هطگ ٍ هیط هفیس باقس.

ّای ضازاضی ٍ زازُ لیرساض اظ هٌرابغ زقیرق ٍ    ّای فؼال، تصاٍیط ؾٌدٌسُّای ؾٌدف اظ زٍضی هاًٌس تصاٍیط ؾٌدٌسُزازُ

زیرسُ  تَاًٌس زض ؾاػات اٍلیِ پؽ اظ ٍقَع ظلعلِ اعالػاتی اظ هٌغقِ آؾریب کِ هیباقٌس ترطیب هی هَثط بطای تْیِ ًقكِ

آٍضی ؾرطیغ  ّرای ؾرٌدف اظ زٍض زض خورغ   اضائِ زٌّس. زض ایي بیي، ؾیؿتن لیساض یکری اظ بْترطیي ٍ قرَیتطیي تکٌیرک    

ِ اعالػات اظ ؾغح ظهیي هی گیرطی زقیرق   اًرساظُ  یرا  لیرعضیب برطای   باقس. لیساض قازض اؾت با کوک ؾِ تکٌَلَغی فاصرل

بؼرسی اظ ؾرغح ظهریي    ( ابط ًقاط ؾIMUِ ب2گیطی ایٌطؾی( ٍ ٍاحس اًساظGPSُب1فاصلِ(، ؾیؿتن تؼییي هَقؼیت خْاًی

ّای اذیط تکٌَلَغی لیساض باػث اضتقا زض قسضت تفکیک هکاًی ٍ زض ًتیدِ افعایف تَخِ هحققراى زض  کٌس. پیكطفتتَلیس 

آٍضی اعالػات اظ ؾغح ظهیي زض کاضبطزّای هرتلف هاًٌس تْیرِ ًقكرِ ترطیرب قرسُ     اؾتفازُ اظ ایي تکٌیک بطای خوغ

 . [2]اؾت

پرصیط ًیؿرت،   ّای لیساض تقطیبا اهکراى قسُ بِ صَضت تفؿیط بصطی با اؾتفازُ اظ زازُّای ترطیباگطچِ تؼییي ؾاذتواى

زض ًاحیِ ؾاذتواًی تكریص قؿروت آٍاض ؾراذتواى اظ    اها، با زض ًظط گطفتي اعالػات بافتی زازُ لیساض هاًٌس ّوَغًیتی

باقس.زض ایي هقالِ، یک الگَضیتن برِ هٌظرَض تَلیرس اتَهاتیرک ًقكرِ      پصیط هیقؿوت ؾالن آى بِ صَضت اتَهاتیک اهکاى

آًداکرِ،   ّا با اؾتفازُ اظ اعالػات بافتی زازُ لیساض بؼس اظ ظلعلِ ٍ ًقكِ قبل اظ ظلعلِ اضائِ قسُ اؾرت. اظ ترطیب ؾاذتواى

(اًدام قرسُ اؾرت، زض ازاهرِ    SVMب 3بطزاض پكتیباى ّا اظ ضٍـ هاقیيبٌسی ًاحیِ ؾاذتواىزض ضٍـ پیكٌْازی، عبقِ

بٌسی ّا ، خعئیات الگَضیتن عبقِایي هقالِ، پؽ اظ هطٍضی بط تحقیقات اًدام قسُ زض ظهیٌِ تْیِ ًقكِ ترطیب ؾاذتواى

ّس گصقت. ؾپؽ، هطاحل ضٍـ پیكٌْازی تَضیح ٍ ًتایح بسؾت آهرسُ اضائرِ   بِ ضٍـ هاقیي بطزاض پكتیباى اظ ًظط ذَا

 ذَاّس قس.

 ّای سٌجص از دٍری تْیِ ًقطِ تخریة تا استفادُ از دادُ -2

بٌرسی  ظ زٍضی برِ زٍ زؾرتِ تقؿرین   ّرای ؾرٌدف ا  ّای هَخَز تَلیس ًقكِ ترطیب با اؾرتفازُ اظ زازُ بغَض کلی، ضٍـ

-باقس، اها بِ زلیل ظهاى(تكریص اتَهاتیک. اگطچِ تفؿیط بصطی ضٍـ صحیح ٍ زقیقی هی2( تفؿیط بصطی 1قًَس:  هی

ّرای پطزاظقری اتَهاتیرک    گیطز. بٌابطایي، هحققاى بط ضٍی تکٌیرک بط بَزى ٍ ًیاظ بِ هترصص کوتط هَضز تَخِ قطاض هی

 اًس. ّای آقکاضؾاظی تغییطات بطای تَلیس ًقكِ ترطیب هتوطکع قسُهاًٌس تکٌیک

                                                 
1
 Global Positioning System 

2
 Inertial Measurment Unit 

3
 Support Vector Machine 
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  …بکارگیری الگوریتم ماشین بردار پشتیبان در تولید

 ویس یراست یدرح زاده، یفائسه اسالم

ّرای  ّای ؾٌدف اظ زٍضی بِ هٌظَض قٌاؾایی اتَهاتیک ؾاذتواىغالؼات ٍ تحقیقات ظیازی بِ هٌظَض اؾتفازُ اظ زازُه

با اؾتفازُ اظ ًقكِ قبل اظ ظلعلِ ٍ زازُ لیساض بؼرس اظ ظلعلرِ برِ تؼیریي      [2]ترطیب قسُ اضائِ قسُ اؾت.  بِ ػٌَاى هثال، 

ِ     2010ظلعلِ ؾرال  قسُ پؽ اظ ّای ترطیبؾاذتواى بٌرسی زازُ لیرساض برطٍـ     ّرایتی پطزاذرت. زض ایري ضٍـ اظ عبقر

زضصس ٍ ضطیب کاپا  59/91ّای ترطیب قسُ اؾتفازُ قس کْصحت کلی هاقیي بطزاض پكتیباى بطای قٌاؾایی ؾاذتواى

برا اؾرتفازُ اظ خفرت تصراٍیط اؾرتطیَ برا قرسضت تفکیرک براال ؾرٌدٌسُ            [3]% گرعاضـ قرسُ اؾرت. برِ     61/71بطابط با 

، چیي، بِ زٍ ضٍـ خْت تْیِ ًقكِ ترطیرب اقرسام کرطزُ    5قْط ًٍكَاى 2008قبل ٍ بؼس اظ ٍقَع ظلعلِ ؾال 4آیکًََؼ

ّای ؾاذتواى زض خفت تصَیط اؾتطیَ قبل ٍ بؼس قسُ اظ اذتالف اضتفاع گَقِّای ترطیب اؾت. زض ضٍـ اٍل، ؾاذتواى

ظٍج  ّای ضقَهی اضتفراػی بسؾرت آهرسُ اظ   ّا اظ تفاٍت هسلقًَس. زض ضٍـ زٍم، هحسٍزُ ترطیب ؾاذتواىقٌاؾایی هی

ّرای  ای بؼس اظ ظلعلِ بطای تؼیریي ؾراذتواى  َیط هاَّاضُاظ آًالیع ؾایِ تص[4]آیس. تصاٍیط قبل ٍ بؼس اظ ظلعلِ بِ زؾت هی

هٌظرَض، ًاحیرِ ؾرایِ     ، اؾتفازُ کطزُ اؾرت. برطای ایري   چیي، کكَض  6زٍغیاًگیاى2008ترطیب قسُ ًاقی اظ ظلعلِ ؾال 

، قَز. ایي ضٍـبؼسی ؾاذتواى ٍ ظاٍیِ تابف ذَضقیس زض لحظِ اذص تصَیطتؼییي هیّا با اؾتفازُ اظ هسل ؾِؾاذتواى

 قَزای زاضًس تكریص ؾایِ زقَاض هیّا قکل پیچیسُضٍـ هٌاؾب ٍ ؾطیؼی اؾت اها ظهاًیکِ ؾاذتواى

ای بؼرس برِ   اؾتفازُ اظ ًقكِ قبل اظ ظلعلِ ٍ اؾترطاج ػَاضض عیفی ٍ برافتی اظ تصراٍیط هراَّاضُ    [5]زض تحقیق زیگطی، 

( قبل ٍ بؼرس اظ ظلعلرِ برا    DSMب 7هسل ضقَهی ؾغحبا تَلیس  [6]ّای ترطیب قسُ زض بن پطزاذتِ اؾت. تؼییي ؾاذتواى

ّای ترطیرب  ّای َّایی ضقَهی قبل ٍ بؼس اظ ظلعلِ ٍ هحاؾبِ اذتالف آًْا ًؿبت بِ تكریص ؾاذتواىاؾتفازُ اظ ػکؽ

ای کَیک طزى تصاٍیط هاَّاضُبا بِ کاض ب [1]، غاپي،اقسام کطزُ اؾت. 8چیَتؿَ-قْط ًیگاتا 2007ًاقی اظ ظلعلِ ؾال قسُ 

ّا پؽ اظ ظلعلِ ضا بسؾت آٍضزُ اؾت. زض ایري ضٍـ، برطای برطآٍضز    قبل ٍ بؼس اظ ظلعلِ زض بن ًقكِ ترطیب ؾاذتواى 9بطز

-ّا ؾاذتواىّا اظ ؾیؿتن اؾتٌتاج فاظی ٍ بط هبٌای اعالػات ؾاذتاضی ٍ آًالیع قکل ؾاذتواىهیعاى ترطیب ؾاذتواى

 ص زازُ قسًس.  ّای ترطیب قسُ تكری

 تٌذیرٍش هاضیي تردار پطتیثاى ترای طثقِ -3

ّای اذیط بؿیاض هرَضز تَخرِ   باقس کِ زض ؾالبٌسی ًظاضت قسُ ذغی هیّای عبقِبطزاض پكتیباى یکی اظ ضٍـ هاقیي

ِ ّای ذغی بط ایي هبٌا اؾتَاض ّؿتٌس کِ زض آىبٌسی کٌٌسُقطاض گطفتِ اؾت. بِ عَض کلی، عبقِ ٍضٍزی برِ   ّا ّط ًوًَر

قرَز.  قَز. هطظ بیي زٍ کالؼ تَؾظ صفحِ خساگاًِ بِ زٍ قؿوت تقؿین هری بٌسی هیعبقِ -1+ ٍ 1یکی اظ زٍ کالؼ 

ایي صفحِ خساکٌٌسُ، زض حالت زٍ بؼسی یک ذظ، زض حالت ؾِ بؼسی یک صفحِ ٍ زض حالرت کلری یرک ابطصرفحِ ضا     

ابؼاز بیكتط ًگاقرت پیرسا    ّا بِ فضای باّا بِ صَضت ذغی خساپصیط ًباقٌس، زازُ.  زض هؿائلی کِ زازُ[7]کٌٌسایداز هی

زض یک فطایٌس یازگیطی کرِ قراهل زٍ کرالؼ     ّا ضا زض ایي فضای خسیس بِ صَضت ذغی خسا ًوَز.کٌٌس تا بتَاى آىهی

باقس بِ ًحرَی کرِ بترَاى اػضرای زٍ     بٌسی هیباقس، ّسف هاقیي بطزاض پكتیباى پیسا کطزى بْتطیي تابغ بطای عبقِهی

 .[8]اظ ّن تكریص زازّا کالؼ ضا زض هدوَػِ زازُ

ًكاى زازُ قسُ اؾت، بیكواض صفحِ خسا کٌٌسُ بیي زٍ کرالؼ تفکیرک پرصیط ٍخرَز زاضز کرِ       1ّواًغَض کِ زض قکل 

ای کِ هطظ زٍ کالؼ بِ بْتطیي ًحَ زض ًظط گطفتِ قرسُ باقرس هؿر لِ هْوری     خساکٌٌسُ بِ گًَِ اًترا  بْتطیي صفحِ

                                                 
4
 IKONOS 

5
 Wenchuan 

6
 Dujiangyan 

7
 Digital Surface Model 

8
 Niigata-Chuetsu oki 

9
 QuickBird 
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اظ هفْرَم حاقریِ    هاقیي برطزاض پكرتیباى  بٌسی اؾت. زض ایي حالت، بِ هٌظَض اًترا  بْتطیي صفحِ خساگاًِ زض عبقِ

 (.1قَزبضابغِ بٌسی کٌٌسُ اؾتفازُ هیعبقِ

 

 ترای دٍ کالس ًوًَِ.صفحات جذاکٌٌذُ هتعذد  -1ضکل 

1 (1ب 
ˆ( ) ( )

2

T

Dm f w X X  
 

X+حاقیِ عبقِ بٌسی ٍ  Dmکِ زض ایي ضابغِ 
ًعزیکترطیي   X-ًعزیکتطیي ًقغِ بِ صرفحِ چٌسگاًرِ کرالؼ + ٍ      

 باقس.هی –ًقغِ بِ صفحِ چٌسگاًِ کالؼ 

 باقٌس.گیطی هیاظ هطظ تصوین aزاضای فَاصل هؿاٍی  X  ٍ-X+زض ایي ضابغِ 

 (2ب
( )

( )

T

T

f X w X b a

f X w X b a

 

 

  

    

 باقس ٍ اظ خوغ زٍ هؼازلِ باال زاضین:هی a=1بطای ایٌکِ حاقیِ هؼٌازاض باقس 

 (3ب
1 1
ˆ( ) ( )

2

T

Dm f w X X
w

   

 

گَیٌس. ذظ برا هراکعیون   گیطی قطاض زاضًس ضا بطزاضّای پكتیباى هیًقاعی اظ زازُ کِ زض ًعزیکتطیي فاصلِ بِ هطظ تصوین

 یطیر گنیتصرو هرطظ   هاقیي بطزاض پكرتیباى حاقیِ خسا کٌٌسُ بْتطیي عبقِ بٌسی کٌٌسُ ذغی ذَاّس بَز. زض الگَضیتن 

 .باقس زاضا ضا ّاًوًَِ ّوِ زضؾت یبٌس عبقِ ییتَاًا سیبا

) (4ب ) 1T

i iy w x b  

 ؾاظی هحسٍز قسُ اؾت.ّا ضا زاضز با حل هؿ لِ بْیٌِبٌسی زضؾت ّوِ ًوًَِگیطی کِ تَاًایی عبقِپؽ هطظ تصوین

21 (5ب
min

2
imize w

 

 (6ب 
 

( ) 1T

i iy w x b  

 آیس.اؾتفازُ اظ ضطایب الگطاًػ بِ زؾت هیؾاظی اظ زضخِ زٍ با حل ایي زؾتِ هؿائل بْیٌِ

 (7ب 
2

1

1
( , , ) ( . ) 1

2

N

i i i

i

L w b h w h y w x b
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 ویس یراست یدرح زاده، یفائسه اسالم

 بطزاض ضطایب الگطاًػ اؾت. ihزض ایي ضابغِ

  .[8]باقسؾاظی بِ صَضت ظیط هیّای هؿ لِ بْیٌِگیطین ٍ زض ًْایت بْتطیي خَا اظ ضابغِ باال هكتق هی

 (8ب

*

1

* * *

1

( ) .

N

i i i

i

N

i i i

i

w h y x

f x w x b h y x b










    





 

 رٍش پیطٌْادی -4

ّا تكریص زازُ قسُ ٍ برط  بٌسی هاقیي بطزاض پكتیباى ًَاحی آٍاض ؾاذتواىزض ایي تحقیق، با بکاضگیطی الگَضیتن عبقِ

قرَز. زض ضٍـ پیكرٌْازی، کرِ    گیرطی هری  هیعاى آٍاض ّط ؾاذتواى  زض هَضز ؾالن یا ترطیب برَزى آى تصروین  اؾاؼ 

-قرَز. ّوراى  ( ًكاى زازُ قسُ اؾت،اظ ًقكِ قبل اظ ظلعلِ ٍ زازُ لیساض بؼس اظ ظلعلِ اؾتفازُ هی2فلَچاضت آى زض قکل ب

-گطّای هرتلف زازُ لیساض اؾرترطاج هری  ٍزی تَصیفّای ٍضپطزاظـ زازُقَز، پؽ اظ پیفهی عَض کِ زض قکل زیسُ

لیساض  ّا اظ زازُآیس ًَاحی هطبَط بِ ؾاذتواىّا کِ اظ ًقكِ بسؾت هیقًَس. زض هطحلِ بؼس، با اؾتفازُ اظ الیِ ؾاذتواى

برِ زٍ کرالؼ آٍاض ٍ ؾرالن     SVMبٌسی قَز. زض ازاهِ، ًقاط زاذل ایي ًاحیِ، با ضٍـ عبقِگطّا اؾترطاج هیٍ تَصیف

قًَس. زض ًْایت بط اؾاؼ هؿاحت کرالؼ آٍاض ّرط ؾراذتواى، ترطیرب ٍ یرا ؾرالن برَزى آى ؾراذتواى         بٌسی هیعبقِ

 گطزز.هكرص هی

 

 لیذار ٍ ًقطِ ّا تا استفادُ از دادُفلَچارت رٍش پیطٌْادی تِ هٌظَر تْیِ ًقطِ تخریة ساختواى -2ضکل 

 پردازشپیص- 4-1

گیطز. زض ایي هطحلِ، ابتسا برِ  پطزاظـ بِ هٌظَض اضتقای زازُ ٍضٍزی ٍ بْبَز ًتایح صَضت هیّای پیفهدوَػِ الگَضیتن

قرًَس.  گیطز. ؾپؽ،  زازُ لیساض ٍ ًقكِ ّن هرتصات هیؾاظی ّیؿتَگطام صَضت هیهٌظَض افعایف کیفیت لیساض تؼازل

هرتصرات کرطزى   زاضین. بِ عَض کلی ّرن  هرتصات کطزى بِ تؼسازی ًقاط کٌتطل با پطاکٌسگی هٌاؾب ًیاظبِ هٌظَض ّن

 کٌس.ذغاّای قیفت ٍ زضیفت زازُ لیساض ًؿبت بِ ًقكِ ضا حصف هی

 زازُ لیساض بؼس اظ ظلعلِ ًقكِ قبل اظ ظلعلِ

پطزاظـپیف  

 اؾترطاج هسل ضقَهی اضتفاػی

 الیِ ؾاذتواًی

ااؾترطاج تَصیفگطّ  

 اؾترطاج ًَاحی ؾاذتواًی

 ًقكِ ترطیب

عبقِ بٌسی هاقیي بطزاض 

 پكتیباى
 زازُ آهَظقی

اضظیابی هیعاى ترطیب ّط 

 ؾاذتواى
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 گراستخراج تَصیف -4-2

باقرس. اهرا، برا    ّا تقطیبا اهکاًپصیط ًویبا اؾتفازُ تٌْا اظ اضتفاع ًقاط زض زازُ لیساض خساؾاظی برف آٍاض ٍ ؾالن ؾاذتواى

ّا ضا اظ یکسیگط تفکیرک کرطز.   تَاى ایي کالؼاًٌس تَصیفگطّای بافتی اظ زازُ لیساض هیاؾترطاج تَصیفگطّای هٌاؾب ه

گرطی  گرط هٌاؾرب، تَصریف   بٌسی زاضز. زض ایٌدا، تَصیفًَع تَصیفگط اؾترطاج قسُ تاثیط هؿتقین بط ضٍی ًتیدِ عبقِ

هسل ضقَهی ًطهرال قرسُ   ػات بافتی ٍ اؾت کِ بیي قؿوت آٍاض ٍ ؾالن ؾاذتواى توایع ایداز کٌس. زض ایي هقالِ، اظ اعال

 اًس.بٌسی بِ کاض بطزُ قسُاظ زازُ لیساض اؾترطاج قسُ ٍ بِ ػٌَاى تَصیفگط زض عبقِ ؾغح

 اطالعات تافتی - 4-2-1

. [5]بٌسی تصاٍیط ؾٌدف اظ زٍضی بؿیاض هَضز اؾتفازُ قطاض گطفترِ اؾرت  بافت اظ خولِ تَصیفگطّایی اؾت کِ زض عبقِ

 10اتفرا  گطّای بافتی هَخَز اؾت. زض ایي بیي، هاتطیؽ ّرن تَصیفّای بؿیاضی هثل ضٍـ آهاضی بطای اؾترطاج ضٍـ

ّا زض بیي تصَیط ضا زاضز. ایي هراتطیؽ کرِ   ّای هکاًی زضخات ذاکؿتطی پیکؿلتَاًایی ظیازی زض ًكاى زازى ٍابؿتگی

ؿرتطی زض  تؼرساز زضخرات ذاک   nباقرس کرِ   هری  n×nقَز. یک هاتطیؽ با ابؼاز بِ عَض ٍؾیغ زض آًالیع بافت اؾتفازُ هی

-ضا ًكراى هری   i,jّای با زضخات ذاکؿرتطی  ( تؼساز خفت پیکؿلi,j))ɳباقس. ّط زضایِ اظ هاتطیؽ ّن اتفا  بتصَیط هی

-قرَز، تؼطیرف هری   ًكاى زازُ هی dکِ بِ صَضت یک بطزاض خابدایی θّا، با یک فاصلِ ٍ یک خْت زّس. خفت پیکؿل

 .[5]هحاؾبِ کطز 11گطّای بافتی ّاضالیکَصیفتَاى تگطزًس. پؽ اظ هحاؾبِ هاتطیؽ ّن اتفا ، هی

,

1

1 1 1

(0,0) (0,1) . (0, )

(1,1) . .
(1,0)

. .1

.
. . .

.

( ,0) . . ( , )

d di j

g

g g g

N

GLCM
R

N N N

  




 



  

 
 
 
 

  
 
 
 
   

بتطتیرب قرواض ؾرغح ذاکؿرتطی ٍ قرواض کلری خفرت         di,dj ٍ )Ng  ٍRّرا زض عرَل ب  ، خفت پیکؿلi,j))ɳکِ زض آى 

 قسُ اؾت. اتفا  ًكاى زازُ( بطذی اظ تَصیفگطّای بسؾت آهسُ اظ هاتطیؽ ّن1باقس. زض خسٍل بّا هیپیکؿل

 اتفاقگرّای استخراج ضذُ از هاتریس ّنترخی از تَصیف  -1جذٍل 

2

1 1

( ( , ))
m n

i j

GLCM i j
 


 

 اًطغی
2

1 1

( ) ( , )
m n

i j

i j GLCM i j
 


 کٌتطاؾت 

   
1 1

( , )m n
x y

i j x y

i j GLCM i j  

  

  




 
 ٍابؿتگی

1 1

( , )

1

m n

i j

GLCM i j

i j   


 
 ّوَغًتی

2

1 1

( ) ( , )
m n

j

i j

j GLCM i j
 

 
 

 ٍاضیاًؽ
1 1

( , )
m n

i j

j GLCM i j
 


 

 هیاًگیي

1 1

( , )
m n

i j

i j GLCM i j
 


 

 ػسم تكابِ
1 1

( , ) ln( ( , ))
m n

i j

GLCM i j GLCM i j
 


 

 آًتطٍپی

 

 12 هذل رقَهی ًرهال ضذُ سطح- 4-2-2

 DTMباقس کرِ اظ زازُ لیرساض ٍ   هی nDSMقَز بٌسی اؾتفازُ تَاًس زض فطآیٌس عبقِگطّای کِ هییکی زیگط اظ تَصیف

قرَز ٍ برا   زازُ لیرساض تَلیرس هری   حصف ػَاضض ؾرغح ظهریي اظ    با DTM ،ابتسا  nDSMقَز. بِ هٌظَض تَلیس ایداز هی

                                                 
10

 Co-occurrence 
11

 Haralick 
12

 Normalized DSM 
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 ویس یراست یدرح زاده، یفائسه اسالم

ّای هرتلفی بطای حصف ػَاضض ؾغح ظهریي اظ زازُ  ضٍـ قَز.تَلیس هی nDSM، تَصیفگط DTMزازُ لیساض ٍ  اذتالف

 لیساض ٍخَز زاضز. زض ایٌدا اظ اپطاتَضّای هَضفَلَغیک اؾتفازُ قسُ اؾت. 

 استخراج ًاحیِ ساختواًی- 4-3

اظ ًقكِ بِ آؾراًی برط ضٍی زازُ    پطزاظـ، هَقؼیت ّط ًقغِّن هرتصات قسى زازُ لیساض ٍ ًقكِ زض هطحلِ پیف پؽ اظ

باقس. بِ ّویي اػتباض، زض ایي هطحلِ بِ هٌظَض اؾترطاج ًاحیِ ؾاذتواى اظ زازُ لیرساض، ابترسا برا    لیساض قابل تكریص هی

قرَز.  ّا اظ ًقكِ بط ضٍی زازُ لیساض ًگاقرت هری  اط ؾاذتواىکوک اعالػات ّن هرتصات قسى لیساض ٍ ًقكِ تواهی ًق

قًَس. با اًدرام ایري   ّای هطبَط بِ زازُ لیساض کِ زاذل هحسٍزُ ؾاذتواًی قطاض زاضًس اؾترطاج هیؾپؽ،تواهی پیکؿل

ِ   ّا اظ زازُ لیساض حصف هری هطحلِ، تواهی ًقاط ذاضج اظ هحسٍزُ ؾاذتواى اط بٌرسی فقرظ ًقر   قرًَس ٍ زض هطحلرِ عبقر

تَاًرس زض  بٌرسی هری  گیطًس. بٌابطایي، زض هطحلِ بؼس عبقِّا هَضز اؾتفازُ قطاض هیاؾترطاج قسُ زاذل هحسٍزُ ؾاذتواى

 زٍ کالؼ آٍاض ٍ ؾالن صَضت پصیطز. 

 تٌذی ًاحیِ ساختواًیطثقِ -4-4

-صَضت زؾرتی اًتررا  هری    ّای آٍاض ٍ ؾالن بِّای ًوًَِ اظ ّط کسام اظ کالؼپؽ اظ اؾترطاج ًاحیِ ؾاذتواًی، زازُ

-زضصس اظ زازُ SVM  ٍ30بٌسی کٌٌسُ ّا بِ ػٌَاى زازُ آهَظقی خْت عطاحی عبقِزضصس اظ زازُ 70قًَس. زض ایٌدا، 

قرَز. اًتررا  زضؾرت زازُ آهَظقری     بٌسی کٌٌسُ زض ًظط گطفترِ هری  ّا بِ ػٌَاى زازُ چک خْت اضظیابی صحت عبقِ

ٍ تَصریفگطّای    هاقیي بطزاض پكرتیباى بٌسی زاضز. با اؾتفازُ اظ ضٍـ عبقِاّویت ظیازی زض ضؾیسى بِ صحت هغلَ  

 قًَس.  بٌسی هیاؾترطاج قسُ بطای ًقاط زاذل ًَاحی ؾاذتواًی، ایي ًقاط بِ زٍ کالؼ آٍاض ٍ ؾالن عبقِ

 ارزیاتی تخریة -3-5

ّرا زض  ّای ترطیب بِ کل پیکؿرل بٌسی، زضخِ ترطیب بطای ّط ؾاذتواى بط اؾاؼ ضابغِ بیي قواض پیکؿلبؼس اظ عبقِ

 زاذل هحسٍزُ آى ؾاذتواى هحاؾبِ گطزز..

زضخِ ترطیب (9ب  
ّایپیکؿل کالؼ آٍاض قواض 

ّایپیکؿل ًاحیِ ؾاذتواى  قواض  
 

ّا ضا بِ زٍ یا چٌس زؾتِ ترطیب هكررص ًورَز.   تَاى ؾاذتواىبا زض ًظط گطفتي یک حس آؾتاًِ بطای زضخِ ترطیب هی

% آٍاض بِ ػٌَاى ؾاذتواى 30ّای بیف اظ زضصس هَضز اؾتفازُ قطاض هیگیطز. بغَضیکِ، ؾاذتواى 30 زض ایٌدا حس آؾتاًِ

 قًَس.  ترطیب قسُ هؼطفی هی

 سازی ٍ ارزیاتی ًتایجپیادُ -4

 هٌطقِ تست- 4-1

ؾاظی ٍ پیازُ، 14، پایترت کكَض ّایتی13اظ قْط پطتَپطیٌؽ 2010لیساض بؼس اظ ظلعلِ ؾال  ضٍـ پیكٌْازی بط ضٍی زازُ

ؾراذتواى زض ًظرط گطفترِ قرس.      43پیکؿل  قاهل   300×300اضظیابی گطزیس. اظ ایي زازُ یک بلَک ؾاذتواًی با ابؼاز 

ای با قسضت تفکیک باال پرؽ اظ ظلعلرِ ًیرع هرَضز     ّوچٌیي، زض هطحلِ اضظیابی صحت الگَضیتن پیكٌْازی تصاٍیط هاَّاضُ

 هَضز اؾتفازُ ًكاى زازُ قسُ اؾت. زازُ تؿت 3اؾتفازُ قطاض گطفت. زض قکل 

                                                 
13

 Port-au-Prince 
14

 Haiti 
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     الف

ای تا قذرت هٌطقِ هَرد هطالعِ جْت تست رٍش پیطٌْادی. الف( دادُ لیذار پس از زلسلِ، ب(تصَیر هاَّارُ -3ضکل 

 ّا در ًقطِ قثل از زلسلِتفکیک تاال پس از زلسلِ،  ج( الیِ ساختواى

 ًتایج تذست آهذُ -4-2

ِ  4پطزاظـ، زازُ لیساض ٍ ًقكِ با الگَضیتن پیكٌْازی ابتسا، زض هطحلِ پیفؾاظی خْت پیازُ ّرای بلرَک   ًقغِ زض گَقر

ؾاذتواًی ّن هرتصات قسًس. زض ایي تحقیق اظ ذغای ّن هرتصات قسى صطفِ ًظط قسُ اؾت. ؾپؽ، تَصریفگطّای  

بیي تَصریفگطّای برافتی اؾرترطاج    بٌسی اؾترطاج قسًس. اظ خْت اؾتفازُ زض عبقِ nDSMبافتی ّاضالیک ٍ تَصیفگط 

ّرا برِ ذرَبی    ّای ترطیب قسُ ٍ ؾرالن زض آى گط، کِ  تفاٍت بیي ؾاذتواىاتفا  فقظ قف تَصیفقسُ اظ هاتطیؽ ّن

بٌسی اًترا  قس. ایي اًترا  با هكاّسُ چكوی تصاٍیط برافتی صرَضت   بطای عبقِ nDSMًكاى زازُ قسُ بَز، زض کٌاض 

 ای اؾترطاج قسُ ًكاى زازُ قسى اؾت.  ( تَصیفگط4ّگطفت. زض قکل ب

 هذل رقَهی سطح ًرهال ضذُ عذم ضثاّت گطتاٍردٍم کٌتراست

   

 

 هیاًگیي آًترٍپی ّوَشًیتی

   

 الف  

 ب( تَصیفگرّای تافتی ّارالیک   nDSMلیذار. الف(  تَصیفگرّای استخراج ضذُ از دادُ -4ضکل 

ّرا اظ زازُ لیرساض زض زٍ کرالؼ    هحرسٍزُ ؾراذتواى   SVMبٌسی ضٍـ اؾترطاج قسُ ٍ عبقِبا اؾتفازُ اظ تَصیفگطّای 

ّرای  ؾاظی قسُ اظ هحرسٍزُ پیازُ SVMٍ اضظیابی صحت الگَضیتن   بٌسی قسًس. خْت هسلؿاظیعبقِ "ؾالن "ٍ  "آٍاض"

آٍضی قس. هحرسٍزُ هكراّسُ قرسُ زض    ّای هرتلف بِ ػٌَاى زازُ ًوًَِ بِ صَضت چكوی خوغآٍاض ٍ ؾالن اظ ؾاذتواى

% اظ ایي تؼرساز برِ ػٌرَاى    30% ٍ 70پیکؿل اظ زازُ لیساض بَز کِ بتطتیب  1894هدوَع زٍ هحسٍزُ آٍاض ٍ ؾالن قاهل 
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( 5بٌسی هحرسٍزُ ؾراذتواًی اظ زازُ تؿرت زض قرکل ب    زازُ آهَظقی ٍ زازُ چک هَضز اؾتفازُ قطاض گطفت.ًتیدِ عبقِ

با ضًرگ ؾربع ًكراى زازُ     "ؾالن"با ضًگ قطهع ٍ کالؼ  "آٍاض"ّای کالؼ ایي قکل، پیکؿل ًوایف زازُ قسُ اؾت. زض

 ّا بط ضٍی ایي ًتیدِ قطاض زازُ قسُ اؾت. قسُ اؾت. خْت هكاّسُ بصطی بْتط ًقكِ زٍبؼسی ؾاذتواى

 

ٍ ّوپَضاًی ًقطِ تر رٍی آى . قرهس: کالس آٍار. سثس:کالس  SVMّا ترٍش تٌذی هحذٍدُ ساختواىخرٍجی طثقِ -5ضکل 

 سالن

% 94بٌسی، با اؾتفازُ اظ زازُ چک هاتطیؽ ذغا هحاؾبِ گطزیس کِ صحت کلری  بِ هٌظَض اضظیابی صحت ذطٍخی عبقِ

 گطّای هٌاؾب، زازُ آهَظقی زضؾت ٍ حصف ػَاضض غیرط ؾراذتواًی اظ  % گعاضـ قس. اًترا  تَصیف85ٍ ضطیب کاپا 

 باقس.  [ ًتیدِ بْتطی هی2تَاى اظ زالیل بِ زؾت آهسى ایي صحت زاًؿت کِ زض هقایؿِ با ]زازُ تؿت ضا هی

 تٌذی دادُ تستهاتریس خطاّا هرتَط تِ طثقِ -2جذٍل 

 هاتریس خطا
 الگَریتن

 سالن آٍار

 3 378 آٍار

 154 33 سالن

 55/0ضریة کاپا=                   44/0صحت کلی= 

 

ؾاذتواى بِ زٍ کالؼ آٍاض ٍ ؾالن، حدن آٍاض هَخَز زض هحسٍُ ّط ؾاذتواى بِ ػٌرَاى یرک   بٌسی هحسٍزُاظ عبقِ پؽ

(. بٌابطایي، زض ضٍـ پیكرٌْازی، هیرعاى ترطیرب ؾراذتواى     9هؼیاض بطای هیعاى ترطیب زض ًظط گطفتِ قسُ اؾتبضابغِ 

( ًقكرِ ترطیرب بسؾرت آهرسُ برط      6بی قس. زض قکل بّا اظ هحسٍزُ تؿت بِ صَضت هؿتقل اضظیابطای تواهی ؾاذتواى

% ًكاى زازُ قسُ اؾت. زض ایي ًقكِ، ؾاذتواى ترطیب قسُ با ضًرگ قطهرع ٍ ؾراذتواى ترطیرب     30هبٌای حس آؾتاًِ 

ای بؼس اظ ًكسُ یا ؾالن با ضًگ آبی ًوایف زازُ قسُ اؾت. خْت اضظیابی بْتط ًتایح ًقكِ ترطیب بط ضٍی تصَیط هاَّاضُ

ّرای  زّس کِ ضٍـ بِ کاض بطزُ قسُ تا حرس ظیرازی ؾراذتواى   طاض زازُ قسُ اؾت. با تَخِ بِ ایي تصَیط ًكاى هیظلعلِ ق

 ترطیب قسُ ٍ ترطیب ًكسُ ضا بِ زضؾتی تكریص زازُ اؾت. 
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   الف

ًقطِ تخریة تذست آهذُ از رٍش پیطٌْادی الف( ًقطِ تخریة ب( ّوپَضاًی ًقطِ تخریة تا تصَیر  -6ضکل 

 ای هاَّارُ

 ارزیاتی ًتایج -4-5

 27ؾاذتواى هَخَز زض هٌغقِ تؿرت،   43قَز، الگَضیتن پیكٌْازی  اظ ب ((هكاّسُ هی -6. ّواى عَض کِ زض قکل ب

ؾاذتواى زیگط ضا بِ ػٌَاى ؾاذتواى ترطیرب قرسُ تكرریص زازُ     16ؾاذتواى ضا بِ ػٌَاى ؾاذتواى ترطیب ًكسُ ٍ 

ؾاذتواى ؾالن توراهی آًْرا    27ای بؼس اظ ظلعلِ اظ بیي آهسُ با تفؿیط بصطی تصَیط هاَّاضُاؾت. با هقایؿِ ًتایح بسؾت 

ّایی کِ الگَضیتن بِ ػٌرَاى ترطیرب قرسُ تكرریص     ػسز اظ ؾاذتواى 3بِ ؾالن زًسزضؾتی تكریص زازُ قسُ اًس. اها 

تَاًرس برسلیل ًازیرسُ گطفترِ قرسى      ای ؾالن اضظیابی قسُ اؾت. ایي اهرط هی زازُ اؾت زض هكاّسُ چكوی تصَیط هاَّاضُ

 ّا باقس.  ذغای ّن هرتصات قسى بِ ًؿبت هؿاحت کَچک آى ؾاذتواى

 گیریًتیجِ -5

ّای آٍاض ّط ؾاذتواى با اؾتفازُ اظ ًقكِ ًؿبت بِ تكریص هحسٍزُ SVMبٌسی زض ایي هقالِ، یا بکاضگیطی ضٍـ عبقِ

لیساض پؽ اظ ظلعلِ ؾال  پیكٌْاز قس. ضٍـ پیكٌْازی بط ضٍی زازُقبل ٍ زازُ لیساض ضٍقی بِ هٌظَض تْیِ ًقكِ ترطیب 

ّای ترطیب قسُ ضا بِ زضؾرتی تكرریص   ّایتی هَضز اضظیابی قطاض گطفت ٍ الگَضیتن پیكٌْازی تواهی ؾاذتواى 2010

 ّای ؾالن بِ اقتباُ بِ ػٌَاى ترطیب تكریص زازُ قسًس.  زاز. البتِ ؾِ ػسز اظ ؾاذتواى

% ٍ 94ّا اؾتفازُ قس کرِ صرحت کلری    بٌسی هحسٍُ ؾاذتواىبِ هٌظَض عبقِ SVMبٌسی ظ ضٍـ عبقِزض ایي هقالِ، ا

گطّای هٌاؾب، زازُ آهَظقی زضؾت ٍ حرصف ػرَاضض غیرط ؾراذتواًی اظ     % گعاضـ قس. اًترا  تَصیف85ضطیب کاپا 

 تَاى اظ زالیل بِ زؾت آهسى ایي صحت زاًؿت. زازُ تؿت ضا هی

باقس،  اها ًیراظ  ُ ضٍقی هٌاؾب بطای تْیِ ًقكِ ترطیب با اؾتفازُ اظ زازُ لیساض بؼس اظ ظلعلِ هیاگطچِ ضٍـ پیكٌْاز قس

تَاًرس برط ضٍی   ضٍظ ًبَزى ًقكِ تا حس ظیرازی هری  بِ هغالؼات بیكتطی بطای بْبَز ًتایح بِ زؾت آهسُ زاضز. ّوچٌیي بِ

ّرای ٍضٍزی صرَضت   اظ زازُ تَاًس زض ضاؾتای حصف ًقكًِتایح تاثیطگصاض باقس. بٌابطایي، بْبَز ضٍـ زض هغالؼات آتی هی

 گطزز.  ای پیكٌْاز هیّای ؾٌدف اظ زٍضی هاًٌس تصاٍیط هاَّاضُگیطز. بؼالٍُ، ػولکطز ایي ضٍـ زض هَضز ؾایط زازُ
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