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Deep learning is a modern method of image processing and data analysis that has 
entered the field of urban management with promising results and high potential. The 
purpose of this study is to investigate data augmentation techniques in improving the 
results of segmentation of building using aerial images with high spatial resolution and 
deep learning method. For this purpose, MSB building data set and MapNet model were 
used. The model was trained and evaluated in three stages without data augmentation, 
with data augmentation of geometric transformations and with data augmentation of 
geometric and photometric transformations. The results of model evaluation showed that 
using geometric transformations as data enhancement techniques, F-1 and IoU score 
evaluation criteria have increased by 0.5 and 0.55%, respectively, and using data 
techniques Incremental geometric and photometric transformations increased by 1.41 and 
1.57 percent. This increase was visually observed in the improvement of the segmentation 
of dense areas of the building and the discontinuity of large-scale buildings. 
Keywords: Photometric transformations, Geometric transformations, Aerial images, Data 

augmentation, Segmentation, Deep learning., Cell’s growth assay, Myostatin 
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 جيكه با داشتن نتا هاست داده ليو تحل هيو تجز ريروش مدرن پردازش تصو كي قيعم يريدگاي
هاي  بررسي تكنيكحاضر،  قيهدف از تحق. شده است يشهر تيريباال، وارد حوزه مد ليو پتانس دواركنندهيام

باال و  يمكان كيت تفكبا قدر ييهوا رتصاوي از استفاده با ها ساختمان بندي قطعهداده افزايي در بهبود نتايج 
استفاده  MapNet و مدل MSB ساختمانمجموعه داده منظور از  نيا يبرا. باشد مي قيعم يريادگيروش 

افزايي تبديالت هندسي و  افزايي تبديالت هندسي و با داده افزايي، با داده مدل در سه مرحله بدون داده .شد
 افزايي داده هاي كيمدل نشان داد كه با استفاده از تكن يابيارز جينتا .مورد آموزش و ارزيابي قرار گرفتفتومتريك 

درصد و با استفاده از  55/0و  5/0 زانيبه م بيبه ترت IoUو  كي- اف ازيامت يابيارز يارهايمع يهندس التيتبد
به  شيفزاا نيا. كرد دايپ شيدرصد افزا 57/1و  41/1 زانيبه م كيو فتومتر يهندس التيتبد افزايي داده هاي كيتكن

  .مشاهده شد اسيبزرگ مق هاي ساختمان يوستگيمناطق متراكم ساختمان و ناپ بندي قطعهدر بهبود  يصورت بصر
يادگيري عميق بندي، قطعهافزايي، تبديالت فتومتريك، تبديالت هندسي، تصاوير هوايي، داده :هاي كليدي واژه

  123عالئم و اختصارات

 Geographic Information  سيستم اطالعات جغرافيايي
System (GIS)

 Unmanned Aerial Vehicle وسيله نقليه هوايي بدون سرنشين
(UAV)

 High Spatial Resolution بااليمكان كيبا قدرت تفك ييهواريتصاو
(HSR)

Digital Surface Model (DSM)  سطح يرقومهايمدل

 Light Detection and  يابي نور و فاصلهيابيرد
Ranging (LiDAR)

 Interferometric Synthetic  رادار ديافراگم مصنوعي
Aperture Radar (InSAR)

 Deep Convolutional Neural  قيكانولوشن عم يعصبهايشبكه
Networks (DCNN)

 Multi Scale Building  داده چند مقياسه ساختمان
Dataset (MSB)

Intersection Over Union (IoU)  ندارد عملكرد سگمنتيشيمعيار استان

                                                           
  )نويسنده مخاطب( دانشجوي دكتري .1
  دانشيار .2
 استاديار. 3

  مقدمه 

اشاره دارد  يمصنوع يعصب يها از شبكه يا به دسته قيعم يريادگي
 يها ينوآور. شده است ليتشك يپردازش يها هياز ال ياريكه از بس

و  GPUبا استفاده از  يمحاسبات هاي ييتوانا شيافزا ،يتميالگور
 رياخ شرفتيهستند كه به پ يداده بزرگتر، عوامل هاي مجموعه

و  ديروش جد كي قيعم يريادگي. دكمك كردن قيعم يريادگي
كه با داشتن  ستها داده ليو تحل هيو تجز ريپردازش تصو يمدرن برا

هم شده  يشهر تيريباال، وارد حوزه مد ليو پتانس دواركنندهيام جينتا
 تيريمد رات،ييتغ يمانند آشكارساز ها نهياز زم يارياست و در بس
كاربرد  يشهر يزري مهبرنا ن،يو پوشش زم ياراض يبحران، كاربر

 ستميس هاي از برنامه ياساس ياطالعات ساختمان بخش .دارد
كه  است يشهر تيريو مد يزري در برنامه (GIS) ييايجغراف اطالعات

. است رييبه سرعت در حال تغ ياطالعات با رشد اقتصاد نيا
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به ) UAV( نيبدون سرنش ييهوا هينقل ليبر وسا يمبتن يفتوگرامتر
قدرت  يدارا نيو همچن ددارن عيسر يروزرسانب تيقابل نكهيا ليدل

با در .   [1]امر مناسب هستند نيا يبرا باشند يباال م يمكان كيتفك
،  (HSR)باال يمكان كيبا قدرت تفك ييهوا ريدسترس بودن تصاو

 و ها جاده ها، مانند ساختمان عوارضياستخراج  هاي  روش يتقاضا برا
روز به روز  ييهوا ريتصاو زن اساخته شده توسط انسا هاي يژگيو رساي

 نياستخراج ا يبرا يروش دست گرياز طرف د. است شيدر حال افزا
دو دهه گذشته،  يط. است ريگ و وقت نهيپرهز اريبس عوارض
  .[2] است استخراج ساختمان ارائه شده يبرا ياديز هاي تميالگور

استخراج  يسنت هاي در روش يژگيو يعملگرها يطراح يبرا
به منظور  هيبافت، هندسه و سا ف،يط هاي يژگياز وساختمان، 

. [7-3]  است شدهاستفاده  ينور رتصاوي از ها ساختمان بندي  قطعه
 يمختلف نور، انواع حسگر و معمار طيتحت شرا ها يژگيو نيا

 يخوب متعمي ها انواع مختلف ساختمان يساختمان متفاوت است و برا
مسائل خاص مربوط به  توانند يفقط م يسنت هاي روش. ندارند
  . [11-8] خاص را حل كنند هاي داده

سطح  يرقوم هاي مدلGIS [12] با  يبيترك ينور ريتصاو
)DSM (يابي نور و فاصله يابيحاصل از رد )LiDAR( اي 

 يبرا  (InSAR) [13] عيمصنو افراگميرادار د سنجي تداخل
 ها ساختمانبه  ياديكه شباهت ز يساختمان ريمناطق غ صيتشخ
 نيدر ع يول دهند، يم شيافزا را بندي ساختمان قطعه دقت دارند،
 شهيهم شوند مي كسب منبع چند از كه ها داده عيوس فيط  نيحال، ا
سنجش از دور  رتصاوي در ها از آنجا كه ساختمان .[2] هستند نهيپرهز

 هاي تميمتنوع هستند، الگور اسيو مق ياز نظر ساختار، شكل ظاهر
به  يدست هاي يژگيبر و يتنمب هاي ان از روشساختم بندي قطعه

 هاي مانند شبكه ،يژگيخودكار استخراج و هاي روش يريادگيسمت 
روش . [2] افتنديتوسعه ) هاDCNN(  قيكانولوشن عم يعصب

 يمختلف ليبه دال ييهوا ريساختمان از تصاو بندي قطعه يخودكار برا
 ريدر تصاو رييو تغ ريوصات وضوح ها، مانند ساختار، اندازه و رنگ ساختمان

 نيب 4نيتبا ن،يهمچن. بوده است زيكار چالش برانگ كيمناطق مختلف، 
. كند جاديا يمشكالت يگاه تواند يم نهيساختمان و پس زم هاي بام پشت

توانسته  قيعم يريادگيموانع، باز هم روش  نيبا در نظر گرفتن همه ا
 .[13] ابديدست  نهيزم نيدر ا يخوب جياست به نتا

قطعه  ،ييايدر علم اطالعات جغراف عيسر هاي شرفتيرغم پ به
 يبردار در نقشه يچالش اساس كيبزرگ  اسيساختمان در مق بندي

به پوشش  ازيمعموالً ن نكهيبا توجه به ا .[17-14] حوزه است نيا
و   نهيبه صرف هز ليحال تما نيو در ع باشد يم يعيسطح وس

و  5وياستر ريبا تصاو سهيمقاكمتر در  يانسان يروين يريبكارگ
                                                           

4. Contrast 
5. Stereo 

وجود دارد، توسعه ... و  نيزم يرقوم هاي و مدل داريل يها داده
 RGB6 ريساختمان از تصاو هاي يژگياستخراج خودكار و هاي روش

 .[18] است شيبه سرعت در حال افزا

 بندي قطعه نهيزمموجود در  هاي از چالش يكي نكهيبا توجه به ا
عدم وجود  ق،يعم يريادگي هاي در مدل ييهوا رتصاوي از ها ساختمان

و با توجه به  ستو با تنوع باال عيوس اسمقي در دار برچسب هاي داده
 در ها چالش نياز دشوارتر يكي ها مدل نيا ميتعم ييبهبود توانا نكهيا
 هاي كياستفاده از تكن ق،يتحق نيلذا هدف ا. [19] است نهيمز ناي

قدرت  شيافزا نيت و همچندق شيمنظور افزا به 7افزايي داده
بر  ،يبررس نيكه ا است برازش شيمدل با بهبود ب يرپذي ميتعم
حل  يداده برا يراه حل در فضا كيبه عنوان  افزايي داده هاي  كيتكن

  .محدود، متمركز است هايمشكل داده
ست كه اندازه و ها كياز تكن اي شامل مجموعه افزايي داده

كه  يدهد، به طور يم شيرا افزا يآموزش هاي مجموعه داده تيفيك
 كرد جاديرا ا يبهتر قيعم يريادگي هاي با استفاده از آن مدل توان يم

 يريپذ ميقدرت تعم شيو افزا برازش شيمنظور كاهش ب به. [19]
به . شده است جاديا افزايي داده براي يمختلف هاي كيمدل، تكن

در  استفاده شده افزايي داده هاي كيتكن توان يم يطوركل
 التيو تبد 8يهندس التيساختمان را به دو دسته تبد بندي قطعه

 ليتبد هاي كينتك نتري متداول. كرد بندي ميتقس 9كيفوتومتر
 [24 ,22 ,21 ,18 ,20 ,4] 10استفاده شده شامل چرخش يهندس

 ريسا. است [25 ,23 ,22], [20] 11)عمودي/افقي( رونگيوا و
 راتييو تغ 13اسي، مق [25]12لرزششامل  يل هندسيتبد هاي كيتكن
و انتقال  16زيسا راتييتغ، [21,4]15، برش[4,18] 14اسيمق

 التيو تبد [23]19يي، بزرگنما[22]18جمهتر ،[21]17معنا
  .كردمشاهده  نيشيدر مطالعات پ توان يم زيرا ن [24]20يانعكاس

 از ها به منظور استخراج ساختمان يهندس التيبر تبد عالوه
 كياز تكن) 2019(و همكاران  ويباال، ل يمكان كيبا قدرت تفك رتصاوي

) 2020(استفاده كردند و خوشبرش ماسوله و همكاران  21بهبود رنگ
خوشبرش ماسوله و همكاران . استفاده كردند  نيتبا كياز تكن زين

                                                           
6. Red, Green, Blue 
7. Data augmentation 
8. Geometric Transformations 
9. Photometric Transformations 
10. Rotation 
11. Flip (right left/up down) 
12. Jittere 
13. Scaling 
14. Rescaling 
15. Cropping or Slicing 
16. Resizing 
17. Shifting 
18. Translating 
19. Zooming in 
20. Reflective Transformations 
21. Color Enhancement 
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 85با نرخ  رياشباع تصاو يتجرب جينتا طبقكردند كه  انيب) 2020(
  .كند يكمك م جيدرصد به بهبود نتا

آشكار ساخت  راتيو تأث يفعل يشهر يه نرخ رشد فضاتوجه ب با
خسارت  يابيارز ،يشهر يزري ساختمان، از جمله در برنامهو ساز 

 نيمداوم و همچن يرگي نظارت و اندازه ت،يساختمان و برآورد جمع
 بندي قطعه قيتحق ناي انجام از هدف ها، ساختمان بندي قطعه تياهم

باال و  يمكان كيبا قدرت تفك ييهوا رياوتص از استفاده با ها ساختمان
را به صورت  ها يژگياستخراج و ييكه توانا است قيعم يريادگيروش 

باعث  ،يبه صورت دست يژگيخودكار دارد و با حذف مرحله استخراج و
 جيحال نتا نيشده و در ع يو زمان يمال هاي نهيدر هز ييجو صرفه

  .دهد ميارائه  زيرا ن يقابل قبول

  اه مواد و روش
ارزيابي قرار گرفت  مرحله مورد آموزش و در اين تحقيق مدل در سه

  .نشان داده شده است )1(جام تحقيق در شكل انكه روش كلي 

  
 .فلوچارت كلي نحوه انجام تحقيق - 1شكل 

  مجموعه داده
جهت  MSB  مقياسه ساختمان در اين تحقيق از مجموعه داده چند

توسط اين مجموعه داده . تآموزش و ارزيابي مدل استفاده شده اس
شامل تهيه شده است كه ) 2020(خوشبرش ماسوله و همكاران 

 512مختلف، با اندازه  يعموم  مجموعه دادهچندين ز ا RGB تصاوير
تشكيل متر  5/2تا  05/0از  قدرت تفكيك مكانيو  كسليپ 512× 

، سياناپولينديا مانند( شهر مختلف 16 اين مجموعه داده. شده است
آنجلس، قاهره،  اتاوا، ووهان، لس وان،ي، تانتوني، كلپتوني، تونيمار
را پوشش ) نگهامي، پوتسدام و بلوركيوي، نزي، وناگوي، سانتالنيم
ز ا ريشده شامل تصاو ديداده تول ، مجموعهنيبر ا عالوه .دهد يم

 WorldView-2 ،WorldView-3، از جملهيا مختلف ماهواره يحسگرها

،IKONOS  ،ZiYun-3 ، QuickBird دست آمده توسط  هب ريو تصاو
 اسيچند مق RGB ريآموزش شامل تصاو يها داده. است ييهوا حسگرهاي

ساختمان  يها كسليها پ مربوط به ساختمان است كه در آن هاي برچسبو 
  .شدندآورده  به صورت صفر ساختمان ريغ يها كسليو پ يكبه صورت 

 يموزش، اعتبارسنجآ هاي داده مجموعه داده به سه قسمتاين 
 ميتقس صورت تصادفيبه  10: 10: 80به نسبت  بيبه ترت مونو آز
  .آمده است )1(در جدول  ها مجموعه داده نيا اتجزيي .شدند

  بندي مجموعه داده تقسيم -1جدول 

  آزمون  اعتبارسنجي  آموزش

2320  290  290  

  ها پردازش داده پيش
كانولوشني،  شبكه عصبيقبل از عبور از مدل مجموعه داده 

تمام  كسليپ ريتا مقادسازي شدند  نرمال سازي و سپس برداري
با توجه به اينكه تصاوير  .مشخص قرار بگيرندبازه  كيدر ، ريتصاو

سازي به صورت تقسيم هر تصوير  بيتي هستند، نرمال 8مورد استفاده 
اي به صورتي  سازي دسته عالوه بر اين، از نرمال. انجام شد 255بر 
 يو انحراف استاندارد خروج صفربه  كينزد يخروج نيانگيه مك

  . باشد، استفاده شد يكبه  كينزد

  داده افزايي
 هاي تكنيك از افزايي بر نتايج، به منظور بررسي تاثيرات داده

استفاده شد تا شبكه در  پردازش شيمرحله پ كيبه عنوان افزايي  داده
 .و نتايج را بهبود ببخشددامنه تغييرات اين انتقاالت نيز آموزش ديده 

نشان داده شده  )2( افزايي مورد استفاده در شكل هاي داده تكنيك
  .است

  
 .افزايي مورد استفاده در تحقيق هاي داده تكنيك - 2شكل 

  معماري شبكه عصبي عميق
ها  ساختمان بندي براي قطعه MapNet [2]در اين تحقيق از معماري 

شده  ليتشك رياز سه مولفه به شرح ز يشبكه به طور كل نيا. استفاده شد
  :است
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 ييمعنا هاي يژگياستخراج و يبرا يمواز رهيشبكه چند مس كي  .1
  اسهيچند مق يسطح باال

چندمنظوره  و  اسهيچندمق هاي يژگيو انطباقي ساز فشرده كي  .2
  يمكان نگيماژول پول

به  يابيدرون هيپا به سمت باال  بر يرگي نمونه شيماژول افزا كي  .3
  ساختمان ياستخراج ردپا منظور

 يبرا Residual هاي از ماژول اي از مجموعه Conv بلوك
 يمواز ريمس كي Genبلوك  و شده است ليتشك ها يژگياستخراج و

سطح باالتر بر اساس بلوك  ييمعنا هاي يژگياستخراج و يبرا ديجد
Conv دهد معماري اين شبكه را نشان مي )3(شكل  .كند يم جاديا.  

و  هاست معماري داراي سه مسير موازي به منظور استخراج ويژگياين 
شوند و  هاي خروجي اين سه مسير باهم ادغام مي در نهايت مجموعه ويژگي

شوند و پس از مرحله پولينك  وارد مرحله انتخاب ويژگي براساس كانال مي
 برداري به سمت باال به سايز تصوير اوليه بازگردانده مكاني با روش نمونه

و  Genو   Convهاي  اين مدل به دليل ارتباط متقابل بلوك. شوند مي
ها بر اساس كانال،  همچنين وجود مسيرهاي موازي و مرحله انتخاب ويژگي

   .هاي سطح باال دارد توانايي بسيار بااليي در استخراج ويژگي

  
به ترتيب نشان دهنده تعداد  Wو  MAP-Net [2]. C  ،Hساختار شبكه  - 3شكل 

اي از  مجموعه Conv Block. كانال، ارتفاع و عرض تصوير ورودي هستند
هاي  مسير موازي جديد براي استخراج ويژگي Gen Blockو  Residualهاي  ماژول

به  Up sampleو   Down sample. باشد مي Conv Blockسطح باالتر براساس 
  .باالستگيري رو به  گيري رو به پايين و نمونه ترتيب نمونه

  عتبارسنجيا
با . [26]براي ارزيابي مدل استفاده شد ) جدول خطا( ابهام سيماتراز 

هاي مثبت  استفاده از ماتريس ابهام، اعتبارسنجي با شمارش تعداد پيكسل
بر . صحيح، مثبت ناصحيح، منفي صحيح و منفي ناصحيح محاسبه شد

عيار دو م ،شدمحاسبه  ابهام سيدر ماتركه چهار مورد فوق  بياساس ترك
. دشمحاسبه   IoUيك و -  بندي باينري يعني امتياز اف موثر در طبقه

  .نشان داده شده است )2(در جدول  هاي مربوط به هر معيار معادله
 معادله هاي ارزيابي مدل -2جدول 

 معادله معيار

 يك-اف
 

IoU 
 

  و بحث نتايج
تايج كه ن در سه مرحله مورد بررسي انجام شدآموزش و ارزيابي مدل 

  .استآن از نظر كمي و كيفي به شرح زير 

دو  IoUتغييرات ميزان خطا و ميزان  نمودار
  مجموعه آموزش و اعتبارسنجي

هاي مفيد يادگيري عميق، خطاي اعتبار سنجي بايد با  براي ساختن مدل
نمودارهاي تغييرات  )4(در شكل . خطاي آموزش همچنان كاهش يابد

دو مجموعه آموزش و اعتبارسنجي ) راست( IOUو ميزان ) چپ(ميزان خطا 
در حين آموزش مدل براي هر سه مرحله آموزش مورد بررسي يعني مدل 

و ) مرحله دو(افزايي تبديالت هندسي  ، با داده)مرحله يك(افزايي  بدون داده
نشان داده شده ) مرحله سه(افزايي تبديالت هندسي و فتومتريك  با داده
باشد كه  هاي تغييرات خطا بيان كننده اين ميشيب كاهشي در نمودار. است

همچنين . در آموزش مدل مناسب بوده است) 0008/0(ميزان نرخ يادگيري 
 200(كند تعداد ايپاك  كند كه بيان مي شيب انتهايي به سمت صفر ميل مي

كم بودن فاصله بين . جهت آموزش مدل مناسب بوده است) 250و 
باشد  ارسنجي بيان كننده اين موضوع مينمودارهاي مجموعه آموزشي و اعتب

همانطور كه در شكل . برازش كمي در آموزش مدل رخ داده است  كه بيش
شود كه يكي از داليل  هايي مشاهده مي شاهد هستيم در نمودار پرش )4(

باشد چرا كه  ها، عدم توازن بين مجموعه داده ورودي مي وجود اين پرش
هاي مختلف با تعداد و  ب مجموعه دادهمجموعه داده مورد آموزش از تركي

هاي مختلف بوده است و اين عدم يكنواختي باعث بروز پرش در  مقياس
ها  از طرف ديگر معماري مدل نيز در بروز اين پرش. نمودار شده است

  .تاثير نيست بي
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مجموعه آموزش و اعتبارسنجي بر اساس   IOU نمودار تغييرات ميزان خطا و - 4شكل

 .سه مرحله مورد بررسيايپاك در 

  ماتريس ابهام
 انگرياست كه نما ييها ها و ستون فيرد ،)جدول خطا( ابهام سيماتر

كه  است يبند  طبقه كي يبرا) ها برچسب( يواقع جيها و نتا ينيب شيپ
بر اساس ارائه جواب  يبند طبقه ايدرك بهتر عملكرد مدل  يبرا

آموزش  سه مرحلهماتريس ابهام در . [26]شود ياستفاده م حيصح
  .آمده است)3(بررسي در جدول  مورد

  در سه مرحله مورد بررسي MapNet مدل ماتريس ابهام -3جدول 

 مرحله سه مرحله دو  مرحله يك
  P'  N' P' N' P' N' 

P  3109268 277404  3119484 267188  3113712 272960  
N  229973 15388795 205144  15413624 98258  15520510  

PP'  :ثبت صحيح،  مNN'  : ،منفي صحيحPN'  : ،مثبت ناصحيحNP'  : منفي
  .ناصحيح

شود كه در مرحله دو آموزش،  ، مشاهده مي)3(با توجه به جدول 
هاي  افزايي تبديالت هندسي، ميزان مثبت يعني آموزش مدل با داده

عدد افزايش  24829و  10216هاي صحيح به ترتيب  صحيح و منفي
دهد با استفاده از تبديالت هندسي توانايي  مي داشته است كه نشان

هاي ساختمان و غيرساختمان  مدل در شناسايي هر دو نوع پيكسل
هاي  بهبود داشته است و همچنين توانايي مدل در شناسايي پيكسل

همچنين مشاهده نتايج مرحله . غيرساختماني خيلي بيشتر بوده است
ي تبديالت هندسي و افزاي سوم آموزش، يعني آموزش مدل با داده

عدد  5772هاي صحيح  دهد كه ميزان مثبت فتومتريك نشان مي
هاي  نسبت به مرحله دو آموزش كاهش داشته است و تعداد منفي

مقايسه نتايج . عدد افزايش داشته است 106886صحيح به تعداد 

هاي صحيح  دهد كه تعداد مثبت مرحله اول و سوم آموزش نشان مي
 .عدد افزايش داشته است 131715اي صحيح ه عدد و منفي 4444

هاي ناصحيح، در  ها و منفي همچنين در خصوص تغييرات مثبت
ترتيب به ميزان  هاي ناصحيح به ها و منفي مرحله دوم، تعداد مثبت

كاهش يافته است و در مرحله سوم آموزش، اين  24829و  10216
 106886هاي ناصحيح  عدد افزايش و منفي 5772هاي ناصحيح  مثبت

 .عدد كاهش يافته است

  ارزيابي مدل
براي  بررسيمورد  مرحلهساختمان در سه  بندي قطعهنتايج حاصل از 

در جدول  IoUو   يك-از نظر معيارهاي امتياز اف  MapNetمدل 
  .نشان داده شده است )4(

  در سه مرحله MapNetنتايج معيارهاي ارزيابي مدل  -4جدول 

 تغييرات %IoU  تغييرات %يك- امتياز اف MapNetمدل   مرحله
  -  46/92  -  39/91  افزاييبدون داده اول

تبديالت ( افزاييبا داده  دوم
  +55/0  96/92  +5/0  94/91  )هندسي

تبديالت ( افزاييبا داده  سوم
  +57/1  37/94  +41/1  51/93 )هندسي و فتومتريك

 MapNetيك در مرحله اول، مدل -ميزان معيار امتياز اف
با  MapNet، در مرحله دوم، مدل )درصد 39/91(افزايي ون دادهبد

و در مرحله سوم، مدل ) درصد 94/91(افزايي تبديالت هندسي  داده
MapNet 51/93(افزايي تبديالت هندسي و فتومتريك  با داده 

  . ترين ميزان را نشان داد ترتيب باالترين تا كم به) درصد
مربوط به مرحله  MapNet در مدل IoUباالترين ميزان معيار 

افزايي تبديالت هندسي و  ، با دادهMapNetسوم آموزش مدل 
و مربوط به مرحله دوم آموزش مدل ) درصد 37/94(فتومتريك 
MapNetترين  و پايين) درصد 96/92(افزايي تبديالت هندسي  ، با داده

افزايي  ، بدون دادهMapNetميزان مربوط به مرحله اول آموزش مدل 
آموزش مدل با  يعنيدر مرحله دوم آموزش  .مشاهده شد) درصد 46/92(

نسبت به آموزش مدل بدون  يهندس التيتبد افزايي استفاده از داده
 55/0و  5/0 زانيبه م بيبه ترت IoUو  كي- اف ازيامت زانيم ،افزايي داده

مرحله دوم و سوم آموزش  سهيدر مقا نيهمچن. داشته است شيدرصد افزا
 افزايي و آموزش مدل با داده يهندس التيتبد افزايي مدل با داده آموزش يعني

 41/1 بيبه ترت IoUو  كي- اف ازيامت زانيم كيو فتومتر يهندس التيتبد
صحت مدل  يابيارز جينتا سهيدر مقا. دهد يرا نشان م شيدرصد افزا 57/1و 

ا و آموزش مدل ب افزايي آموزش مدل بدون داده يعنيدر مرحله اول و سوم 
 IoUو  كي- اف ازيامت زانيم كيو فتومتر يهندس التيتبد افزايي داده
  .را نشان داد شيدرصد افزا 12/2و  91/1 بترتي به
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  بررسي بصري نتايج
منظور بررسي بصري نتايج حاصل از ارزيابي صحت مدل در سه  به

بيني شده براي  مجموعه  هاي پيش مرحله آموزش مورد بررسي، نمونه
ترين  همچنين ارزيابي جامعي مبتني بر مهم. ررسي شدندداده آزمون  ب

هاي استخراج ساختمان در فتوگرامتري و سنجش از دور، از  چالش
هاي گياهي، مناطق متراكم ساختمان و  ها، پوشش جمله سايه

 .ناپيوستگي در ساختمان هاي بزرگ مقياس ارائه شدند

  ها سايه -
يني مدل را در سه مرحله ب هاي بصري كه نتايج پيش با توجه به نمونه

، در دهد آموزش مورد بررسي بر روي مجموعه داده آزمون نشان مي
پوشاند،  هاي اطراف را مي هاي مرتفع كه ساختمان مورد سايه ساختمان

در مرحله دو نسبت به مرحله يك و سه بهبود عملكرد مدل را شاهد 
ث كاهش افزايي فتومتريك و هندسي باع در واقع تركيب داده. هستيم

، رديف 5شكل(ها شده است  توانايي مدل در تشخيص اين ساختمان
ها كه سايه اجزاي آن باعث عدم  در خصوص سقف ساختمان). يك

افزايي  شود مشاهده شد كه داده ساختمان مي بندي پيوستگي در قطعه
ها نسبت  با تبديالت فتومتريك باعث بارز شدن بيشتر اين ناپيوستگي

  ).، رديف سه5شكل (شده است  به تبديالت هندسي
  هاي گياهي پوشش -

مشاهده  )6( بيني مدل در شكل هاي بصري حاصل از پيش در نمونه
افزايي تبديالت هندسي  شد كه در مرحله دو يعني با استفاده از داده
هايي از ساختمان كه  مدل توانسته است در برخي موارد قسمت

ند اما در مرحله سه يعني اند را شناسايي ك باپوشش گياهي پوشيده شده
افزايي هندسي و فتومتريك، از توانايي مدل  با استفاده از تركيب داده

بنابراين استفاده از تركيب . در تشخيص اين مناطق كاسته شده است
هاي  تبديالت هندسي و فتومتريك به بهبود شناسايي ساختمان

اده از پوشيده شده با پوشش گياهي كمكي نكرده است درحاليكه استف
  .تبديالت هندسي به تنهايي باعث بهبود اين نتايج شده است

  مناطق متراكم ساختمان -
. مناطق متراكم ساختمان در تصاوير كوچك مقياس قابل مشاهده خواهد بود

چنين نتايج  هايي از مناطق متراكم ساختماني و هم نمونه )7(در شكل 
همانطور كه . شده استبيني مدل در سه مرحله مورد بررسي نشان داده  پيش

افزايي،  شود در مرحله اول يعني در مرحله بدون داده مشاهده مي 7در شكل 
هاي كوچك مقياس دارد كه در  مدل توانايي كمي در تشخيص ساختمان

افزايي تبديالت هندسي، مدل در شناسايي اين  مرحله دو يعني با استفاده از داده
افزايي  در مرحله سه يعني با داده. ستها عملكرد بهتري پيدا كرده ا ساختمان

تبديالت هندسي و فتومتريك نيز مدل عملكرد بهتري نسبت به دو مرحله 
هاي  بنابراين بهبود عملكرد مدل در شناسايي ساختمان. قبل نشان داده است

 . كوچك مقياس طي اين سه مرحله روند روبه رشدي داشته است

  هاي بزرگ مقياس ناپيوستگي در ساختمان -
توانيم  كه مي) ها عنوان مثال، ساختمان به(زميني  يبسياري از اشيا

ها را با تصاوير سنجش از دور مشاهده كنيم، داراي ويژگي چند  آن
هاي بزرگ  شود مدل در ساختمان اين ويژگي باعث مي. مقياس هستند

يكي از مشكالت در . و كوچك مقياس رفتارهاي متفاوتي داشته باشد
بندي  پيوستگي در قطعهاي بزرگ مقياس، عدم ه خصوص ساختمان

با بررسي نتايج بصري مشاهده شد كه در . باشد ها مي سقف ساختمان
مرحله دو يعني تبديالت هندسي توانسته است نسبت به مرحله يك 

تبديالت (به بهبود مدل كمك كند و در مرحله سه ) افزايي بدون داده(
مرحله دو افزايش داشته  روند بهبود نسبت به) هندسي و فتومتريك

ها در سه مرحله مورد  بنابراين تشخيص پيوستگي ساختمان. است
هاي  نمونه 8در شكل . دهد بررسي روند روبه افزايشي را نشان مي
  .اند بصري مرتبط با اين مسئله نشان داده شده

  
بيني مدل  نتيجه پيش) واقعيت زميني، ج) تصوير، ب) الف. مورد بررسي مجموعه آزموندر سه مرحله آموزش  MapNetهايي از نتايج ازيابي مدل نمونه: هاسايه - 5شكل 

  افزايي تبديالت هندسي و فتومتريك بيني مدل با داده نتيجه پيش) ـافزايي تبديالت هندسي و ه بيني مدل با داده نتيجه پيش) افزايي، د بدون داده
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بيني مدل  نتيجه پيش) واقعيت زميني، ج) تصوير، ب) الف. در سه مرحله آموزش مورد بررسي مجموعه آزمون MapNetازيابي مدل هايي از نتايج  نمونه: هاي گياهي  پوشش - 6شكل 

 افزايي تبديالت هندسي و فتومتريك بيني مدل با داده نتيجه پيش) ـافزايي تبديالت هندسي و ه بيني مدل با داده نتيجه پيش) افزايي، د بدون داده

  
بيني مدل  نتيجه پيش) واقعيت زميني، ج) تصوير، ب) الف. در سه مرحله آموزش مورد بررسي مجموعه آزمون MapNetهايي از نتايج ازيابي مدل  نمونه: ناطق متراكم ساختمانم - 7شكل 

  فزايي تبديالت هندسي و فتومتريكا بيني مدل با داده نتيجه پيش) ـافزايي تبديالت هندسي و ه بيني مدل با داده نتيجه پيش) افزايي، د بدون داده

  
واقعيت زميني، ) تصوير، ب) الف. ه آموزش مورد بررسي مجموعه آزموندر سه مرحل MapNetهايي از نتايج ازيابي مدل  نمونه: هاي بزرگ ناپيوستگي در ساختمان - 8شكل 

 افزايي تبديالت هندسي و فتومتريك بيني مدل با داده نتيجه پيش) ـي تبديالت هندسي و هافزاي بيني مدل با داده نتيجه پيش) افزايي، د بيني مدل بدون داده نتيجه پيش) ج

  گيري نتيجه
هايي با  فضاها و بازنمايي ها بايد در شهري مانند ساختمان اشياي
بنابراين،   [27]هاي مختلف مورد تجزيه و تحليل قرار بگيرند مقياس

خراج رد پاي ساختمان از اي كه سعي در است هاي پيشرفته رغم روش  به
يك مجموعه داده در يك مقياس دارند، در اين مطالعه از يك 

اي و هوايي چند مقياس از  مجموعه داده جامع شامل تصاوير ماهواره
پذيري مكاني مختلف  هاي مختلف جغرافيايي و با قدرت تفكيك مكان

و  هاي هوايي از آنجا كه مجموعه داده. خارج از ايران، استفاده شد
ندرت در اختيار عموم  پذيري مكاني باال به اي با قدرت تفكيك ماهواره
و از طرف ديگر از آنجا كه تهيه مجموعه داده با برچسب گيرد  قرار مي

هاي اصلي در استفاده  بر است يكي از چالش موردنظر بسيار پرهزينه و زمان
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زرگ و ساختمان مجموعه داده ب بندي از روش يادگيري عميق براي قطعه
چراكه عدم وجود مجموعه داده مناسب و كافي باعث . باشد استاندارد مي

برازش و همچنين كاهش قدرت  مشكالتي در آموزش مدل از جمله بيش
منظور بهبود اين مشكل در اين تحقيق از  لذا به. گردد تعميم پذيري مدل مي

هاي مرتبط از  از آنجا كه در اكثر پژوهش. افزايي استفاده شد هاي داده تكنيك
افزايي تبديالت هندسي استفاده شده بود در اين تحقيق  هاي داده تكنيك

. سعي شد عالوه بر تبديالت هندسي از تبديالت فتومتريك نيز استفاده شود
افزايي، با  بنابراين اين تحقيق در سه مرحله آموزش مدل بدون داده

ت هندسي و فتومتريك افزايي تبديال افزايي تبديالت هندسي و با داده داده
  .انجام گرفت

افزايي تبديالت  نتايج اين بررسي نشان داد كه با استفاده از داده
درصد و ميزان معيار  91/1يك -هندسي و فتومتريك ميزان امتياز اف

IoU 12/2 با توجه به نتايج بصري از . درصد افزايش پيدا كرده است
راكم ساختمان و لحاظ چهار چالش سايه، پوشش گياهي، مناطق مت

استفاده از  هاي بزرگ مقياس مشخص شده ناپيوستگي در ساختمان
تبديالت هندسي و فتومتريك در شناسايي مناطق متراكم ساختمان و 

هاي بزرگ مقياس بهبود داشته است و در مورد  پيوستگي ساختمان
  .چنين پوشش گياهي بهبودي را نشان نداد ها و هم سايه
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