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مقاله پژوهشی

استفاده از یادگیری عمیق به منظور تفسیر اتوماتیک عوارض طبیعی و مصنوعی و کشف
اهداف در تصاویر پهپاد
| حسن بیدخوری|*1
 1دانشجوی سنجش از دور و  GISدانشکده جغرافیا دانشگاه تهران

چکیده
گاها تفسیر و شناسایی سریع و به موقع برخی پدیدههای بحرانزا و یا اهداف خاص که توسط
پهپاد عکسبرداری میگردند بسیار حائظ اهمیت میباشد .شناسایی به موقع در حوزههای
مختلف مانند شناسایی مخاطرات زیست محیطی از جمله آتشسوزی جنگل ،آسیب جادهها و
پلهای سیالبی و اهداف نظامی و ...از مصداق این موارد می باشد .زمانی که پهپادها به منظور
کشف کانونهای شروع آتشسوزی در جنگل و یا به منظور شناسایی ستون خودرویی حمل
مواد مخدر در کاربرد نظامی مدام منطقه را پایش مینمایند ،حجم عظیمی از تصاویر را تهیه می
نمایند .مسئولین مربوطه به دنبال پیدا کردن آن هدف خاص در آن منطقه وسیع می باشد .در
شرایط مبتدیانه گاها نیاز است چندین اپراتور متخصص تفسیر عکس و با وجود خطاهای باالی
انسانی ،در مدت زمان طوالنی به طور مداوم تصویر ارسالی را پایش کنند تا هدف موردنظر
را کشف نمایند اما امروزه با بکارگیری الگوریتم های هوش مصنوعی امکان شناسایی اهداف
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به صورت اتوماتیک امکانپذیر گردیده است .یعنی هر زمان که آن هدف خاص مثال آتش و
دود و یا ستون خودرویی در تصاویر گرفته شده توسط پهپاد دیده شد ،توسط برنامه مورد
پردازش قرار گرفته و اقدام ثانوی را انجام دهد مثال به شکل هشدار به اپراتور گزارش دهد .تا
کنون روش ها و الگوریتم های زیادی در شناسایی اهداف توسط پهپادها و برای کاربردهای
متعددی پیاده سازی گردیده است و قطعا پدیده نوظهوری نیست .پیاده سازی این پروژه با
استفاده از یادگیری عمیق در هوش مصنوعی و توسط پایتون برنامهنویسی شده است .گفتنی
است که به دلیل محدودیت استفاده از تصاویر پهپاد در این مقاله از تصاویر ماهواره ای استفاده
گردیده است.

* نویسنده مسئول
ایمیل:
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 1مقدمه

در حال حاضر عکاسی هوایی در ارتفاع پایین با هواپیماهای بدون سرنشین (پهپاد) به یک فناوری بالغ
و یک رویکرد رایج برای به دست آوردن داده تبدیل شده است .از این وسیله برای کاربردهای مختلف و
در زمینه های متعددی مورد استفاده قرار گرفته و روز به روز بکارگیری آن فراگیرتر شده است .عکاسی
هوایی تهیه شده توسط پهپاد در ارتفاع پایین دارای مزایایی از جمله پلت فرم کوچک ،هزینه کم ،تصاویر
با وضوح باال ،بکارگیری راحت ،مانور و انعطاف پذیری باال و دامنه کاربرد گسترده است .این داده ها یک
مکمل قدرتمند برای سنجش از دور ماهواره ای است .پهپادها پلتفرمهای ایده آلی برای عکاسی هوایی در
ارتفاع پایین هستند و اهداف زمینی را میتوان با سنسورهای با وضوح باال به تصویر کشید .در ارتفاعات
پایین پرواز ،تصاویر هوایی تحت تأثیر ابرها قرار نمی گیرند و وضوح تصویر به دست آمده با دوربین های
با وضوح باال می تواند به سطح سانتی متر برسد.
با توسعه سریع فناوری های هوش مصنوعی ،تشخیص هدف بر روی تصاویر پهپاد دارای طیف گسترده
ای از کاربردها ،از جمله نظارت تصویری هوشمند ،پیشگیری از آتش سوزی جنگل ،اطالعات کشاورزی،
تشخیص خطوط برق ،مطالعات باستان شناسی ،ارزیابی آسیب جاده ها و پل ها و شناسایی نظامی است.
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حجم داده های تصاویر هوایی پهپاد بسیار زیاد است و پردازش دستی عکس ها را غیرممکن می کند.
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بنابراین ،اتکا به منابع انسانی برای بازیابی ،مشاهده و پردازش داده های تصویری با حجم باال ،غیر ممکن
است .نظارت تصویری هوشمند با بکارگیری الگوریتمهای پیشرفته هوش مصنوعی برای پردازش دادههای
تصویری عظیم استفاده میشود و اطالعات مفیدی را در اختیار کاربران قرار میدهند که نیازهای آنها
را برآورده میکند .به طور کلی استفاده از یادگیری عمیق ( )Deep Learningبرای پردازش ،تفسیر،طبقه
بندی در تصاویر هوایی و داده های سنجش از دوری بسیار فراگیر شده است.
این طرح موجب صرفهجویی در منابع انسانی و مادی ،کاهش هزینه های نظارت و افزایش سرعت و بهبود
چشمگیر کارایی نظارت ،پردازش و تفسیر تصاویر ،شناسایی اهداف زمینی و کمک به تصمیم گیری می
شود .دادههای تصویری عظیم جمعآوریشده توسط پهپادها را میتوان در حداقل زمان با استفاده از
یادگیری عمیق پردازش و تفسیر کرد و روش سنتی تشخیص هدف را از حالت دستی ناکارآمد به حالت
ماشینی و کارآمد تبدیل کند .بنابراین ،استفاده از یادگیری عمیق برای شناسایی هدف در عکس های
هوایی پهپاد دارای ارزش و اهمیت تحقیقاتی مهمی است.

 2پيشينه تحقیق

تاکنون از تصاویر هوایی و دادههای سنجش از دوری در حوزههای متنوعی و با بکارگیری هوش مصنوعی
مورد استفاده قرار گرفته است .برای مثال چنگ و هان ( )2016بررسی تشخیص اشیاء در تصاویر سنجش
از دور نوری را ارائه دادند و به این منظور از شبکههای  ANNو  MLاستفاده کردند Chuchu Yao .و
همکارانش ( )2017مروری بر طبقه بندی تصاویر سنجش از دور با استفاده از یادگیری عمیق را ارائه
دادند و در نظرسنجی خود اظهار داشتند که  DLبه روش غالب طبقه بندی تصاویر در جامعه سنجش از
دور تبدیل خواهد شد Mohd Anul Haq .و همکارانش ( )2020طبقه بندی تصاویر نظارت شده بر اساس
یادگیری عمیق با استفاده از تصاویر پهپاد برای طبقه بندی مناطق جنگلی را ارائه نمودند و

Abdallah

 Zeggadaو همکارانش ( )2017یک رویکرد یادگیری عمیق برای برچسب زدن چندگانه تصویر پهپاد
را ارايه دادند که در این مقاله وظیفه طبقهبندی چند برچسبی هر کاشی با ترکیب یک شبکه عصبی
تابع پایه شعاعی و یک الیه چند برچسبگذاری ( )MLمتشکل از عملیات آستانهسازی سفارشی انجام

 3مورد مطالعه:

در این تحقیق به منظور آموزش دادن شبکه تعداد  1200تصویر با پوششهای متفاوت از عوارض مختلف
سطح زمین جمعآوری و تفسیر شده است .ما قصد داریم با بکارگیری هوش مصنوعی اهداف خود را از
میان تصاویر اخذ شده توسط پهپاد ،شناسایی و به این شکل اثبات فناوری نماییم .و به عنوان نمونه پس
از تکمیل فرآیند یادگیری شبکه هوش مصنوعی ،در این تحقیق ما به دنبال تصاویری هستیم که در آن

هواپیما وجود داشته باشد.

 4روش

ابتدا روش ها و نحوه بکارگیری الگوریتم هوش مصنوعی در این مقاله خالصه شده و چارچوب کلی پیاده
سازی آن توضیح داده میشود و سعی شده است راهنمای گام به گام تفسیر اتوماتیک عوارض طبیعی و
مصنوعی موجود در تصاویر با استفاده از شبکه های عصبی عمیق ارائه گردد.
در هر تصویر چندین عارضه وجود خواهد داشت که باید این عوارض شناسایی و استخراج گردند .با این
حال ،با کاربردهای یادگیری عمیق و شبکههای عصبی کانولوشنال ،میتوانیم با چالش دسته بندی و
شناسایی چند عارضه در تصاویر برخورد کنیم.

استفاده از یادگیری عمیق به منظور تفسیر اتوماتیک عوارض طبیعی و مصنوعی و کشف اهداف در تصاویر پهپاد

میشود.
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در بخش های بعدی ،نحوه دریافت داده ها و کالس های عوارض و عدم تعادل کالسها را در مجموعه
داده ها بررسی میکنیم ،سپس مدل خود را با استفاده از شبکه های عصبی عمیق آموزش می دهیم
و آن را با تصاویر جدید برای نتیجهگیری ،آزمایش می کنیم .نهایتا اگر شبکه درست آموزش داده شده
باشد می تواند تصاویر را تفسیر نماید و در صورتی هدف مد نظر در هر یک از تصاویر وجود داشت ،اقدام
بعدی مثال ارسال پیغام به همراه عکس مورد نظر به اپراتور را انجام میدهد.

 1-4داده ها
برای آموزش دادن شبکه ما نیاز به مجموعه ای از تصاویر مناسب داریم .هرچه تصاویر انتخاب شده با
دقت باالتر و از تنوع مناسب برای هر هدف تصویری انتخاب گردند پاسخ شبکه مناسبتر خواهد بود .پس
نیاز است که تهیه تصاویر توسط کارشناسان حوزه تفسیر عکس صورت پذیرد.
پس در شروع کار اطالعات و عوارض مشاهده شده در هر تصویر استخراج میگردد و در یک فیلد از فایل
تکست وارد میشود.
در اینجا پنج ردیف اول از جدول مربوط به تصاویر را نشان میدهد که توسط کتابخانه  Numpyبازخوانی
شده است .مقداردهی به هر ردیف از جدول بر اساس فیلد مربوطه صورت میگیرد  .همانطور که می
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بینید ،هر تصویر می تواند بر اساس  14مشخصه مقداردهی شوند که مقدار “ ”0به معنای عدم وجود آن
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مشخصه در تصویر مربوطه است و “ ”1نشان دهنده وجود آن مشخصه در تصویر است .در مجموع 1200
تصویر داریم.

شکل :1دیتافریم جدول تصاویر

براي نمونه در تصویر تفسير شده شکل 2هر كدام از  14مشخصه بر اساس يك نمونه تصوير مقداردهی
شده اند.

 2-4توزیع کالسها
قبل از اینکه به طبقهبندی وظایف با استفاده از شبکه عصبی و یادگیری عمیق بپردازیم ،میتوانیم به
توزیع کالسها در مجموعه داده نگاه کنیم .بررسی توزیع مجموعه داده یک گام مهم برای بررسی عدم
تعادل داده در مجموعه دادهها است .ابتدا یک قاب داده جدید برای ذخیره کالس ها و تعداد آنها همانند
شکل 3ایجاد میکنیم.

شکل 3

نمودار زیر (شکل )4عدم تعادل کالس در مجموعه داده را نشان می دهد .ما کالس آسفالت با بیش از
 670تصویر داریم در حالی که کالس رمپ پروازی فقط دارای  98تصویر است.
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شکل :2تفسیر عکس
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شکل :4عدم تعادل کالسهها

 3-4لیبل گذاری تصاویر
ما باید داده ها را برای آموزش آماده کنیم .برچسبهای دادههای ما در قالب  One-Hot Encodedهستند.
یک تابعی در کتابخانه  Fastaiبرای لیبل گذاری چندگانه با فرمت رمزگذاری  One-hotوجود دارد.
هنگامی که مجموعه داده را برچسبگذاری می کنیم ،باید نام ستون ها را ارسال کنیم و همچنین نشان
دهیم که داده ها از چه نوعی هستند.
یعنی در ابتدا هر تصویر به عنوان داده ورودی از طریق این کتابخانه به سطر و ستون مربوط به خود متصل
میشود و اطالعات به صورت لیبل بر روی هر تصویر نشان داده می شود.
در شکل 6برخی از تصاویر تصادفی با مشخصه های آنها به صورت لیبل نشان داده شده است .میتوان
گفت یکی از قابلیت های کاربردی و مهم کتابخانه  fastaiهمین قابلیت نمایش تصاویر به صورت
لیبلگذاریشده می باشد.

 4-4مدل های Pre trained

برای ادامه باید در مورد مدل های  Pre trainedاطالعاتی داشته باشیم .مدلهای از پیش آموزشدیده
اساساً معماریهایی هستند که قب ً
ال روی یک مجموعه داده متفاوت و برای هدفی متفاوت آموزش داده
شدهاند .به عنوان مثال ،ما از  ResNet-34به عنوان شبکه از پیش آموزش دیده خود استفاده کرده
ایم ResNet-34 .که از  34الیه تشکیل شده است و بر روی بیش از صد هزار تصویر از مجموعه داده
 ImageNetآموزش داده شده است .این شبکه از پیش آموزش دیده به راحتی می تواند تصاویر را در 200
کالس طبقهبندی کند .بنابراین این مدل حتی قبل از اینکه روی مجموعه داده ما آموزش داده شود ،اشیا
و چیزهای مختلف را می شناسد .از این رو به آن شبکه  Pre trainedگفته می شود.
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شکل :6انتخاب تصاویر تصادفی به همراه مشخصه های آنها
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 1-4-4ساختار :ResNet-34
عدد  34در  resnet34تعداد الیههای شبکه عصبی را نشان میدهد Residual Unit block .زیرساخت
شبکه  ResNet-34است و کل شبکه عمدتاً از آن تشکیل شده است .حین یادگیری در هر  Residualخطا
کاهش پیدا میکند یا می توان گفت یادگیری بهبود مییابد .به همین دالیل به آن

Residual Learning

یا یادگیری افزایشی نیز گفته می شود.
یک اتصال میانبر [ ]skip connectionتوسط هر بلوک برای رد شدن از الیههای کانولوشن استفاده شده
است ،که به طور موثر مشکل ناپدید شدن گرادیان( ( )gradient disappearanceیا انفجار گرادیان (�gradi

 )ent explosionناشی از افزایش عمق در شبکههای عصبی را کاهش میدهد و به ما کمک می کند تا
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ساختارهای  Convolutional Neural Networksرا با انعطافپذیری بیشتری بسازیم.
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شکلResidual Unit block:7

 5-4یادگیری شبکه ()learning
آموزش از طریق شناساندن وجه اشتراک میان تصاویر صورت می گیرد یعنی شبکه با پیدا کردن وجه
اشتراک مربوط به هر عارضه آنها را دسته بندی و طبقه بندی می نماید.
آموزش مجموعه داده با کتابخانه  Fastaiصورت میگیرد Fastai .یک کتابخانه است که بر روی

Pytorch

ساخته شده است و بسیاری از نیازهای ما را با عملکردهای آسان ارائه می دهد.
ما باید یک یادگیرنده ایجاد کنیم ،در این مورد از مدل  resnet34استفاده می کنیم و معیارها
( )accuracy_thresh and F Scoreرا ارسال می کنیم.
از دستور زیر میزان یادگیری برای آموزش مجموعه داده را بدست آوریم.
میزان یادگیری خوب برای انتخاب در اینجا میانه شیب دارترین منحنی رو به پایین (یعنی  )le-02است.

استفاده از یادگیری عمیق به منظور تفسیر اتوماتیک عوارض طبیعی و مصنوعی و کشف اهداف در تصاویر پهپاد

شکل:8ساختار resnet34
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()learn.lr_find
()learn.recorder.plot

شکل :9نمودار میزان یادگیری

اکنون می توانیم آموزش مدل خود را با داده ها آغاز کنیم .ما از تابع  fit_one_cycleاستفاده میکنیم که
قدرتمند است و تکنیکهای پیشرفته را با استفاده از تکنیک یک چرخه ترکیب میکند.
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)learn.fit_one_cycle(5, 1e-2

46

هنگامی که آموزش شروع می شود Fastai ،معیارهای ارائه شده همراه با میزان از دست دادن آموزش و
اعتبارسنجی و زمان برای هر دوره را نمایش می دهد.

دوره آخر آموزش ( )accuracy threshold and F Score of 90.84 95.53را ثبت می کند که تنها با پنج
دوره آموزش صورت گرفته است .ما می توانیم بیشتر آموزش را انجام دهیم و معیارهای خود را بهبود
ببخشیم .برای انجام این کار ،میتوانیم برخی از الیهها را با دستور زیر فریز نماییم و برخی دیگر را از
ابتدا آموزش دهیم.
)(learn.freeze

امتیاز مدل نهایی ما  F Score 90.66است که در مقایسه با آموزش قبلی کمی بهبود یافته است .ما
میتوانیم با استفاده از دورههای بیشتر یا افزایش معماری شبکه عصبی عمیق ،بیشتر تمرین کنیم .می
توانید آن را امتحان کنید و ببینید که آیا به بهبود مدل کمک می کند یا خیر.

 6-4تفسیر اتوماتیک تصاویر با استفاده از شبکه آموزشیافته و تصاویر جدید:
برای آزمایش مدل و سپس پیشبینی و تفسیر مجموعه داده های مختلف ،از چندین تصویر جدید
استفاده میکنیم و عملکرد مدل را میبینیم.
اولین تصویر از مجموعه داده آزمایشی در شکل 11نشان داده شده است.

استفاده از یادگیری عمیق به منظور تفسیر اتوماتیک عوارض طبیعی و مصنوعی و کشف اهداف در تصاویر پهپاد

شکل :10آموزش شبکه
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شکل :11تفسیر و پیشبینی بر روی تصاویر جدید
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زمانی که دستور اجرای پیشبینی و تفسیر تصویر شکل 11اجرا میگردد پاسخ زیر نمایش داده می شود:
buildings;cars;trees

البته همانطور که مشاهده می کنید آسفالت شناسایی نشده است و احتماال به خاطر وجود تصاویر متنوع
و مناسب نبودن میزان آموزش در این مورد خاص می باشد.
و همچنین زمانی که دستور اجرای پیشبینی و تفسیر تصویر شکل 12اجرا میگردد پاسخ زیر نمایش
داده می شود:
airplane;cars;ramp

در این پیشبینی هدف ما که شناسایی هواپیما در تصاویر بود محقق گردیده است.

این همان چیزی است که مدل تولید میکند ،و از کالسهایی که در مجموعه دادههای آموزشی خود
استفاده کردیم ،قابل قبول بوده است .پیشبینی ما اکثر مشخصههای موجود در تصویر را شناسایی و
پیشبینی کرده است.

 7-4مرحله نهایی:
در این مرحله در صورتی که تارگت مد نظر مثال همان هواپیما در تصویر مشاهده شد باید اقدام دیگری
که از پیش مشخص شده است صورت گیرد .به عنوان نمونه مشابه دستور زیر آن تصویر به همراه پیغامی
بر مبنای مشاهده هدف برای ایستگاه زمینی ارسال نماید.

 5نتایج و بحث

به طور کلی ارسال  ،دریافت آنالین و تفسیر حجم عظیم تصاویر گرفته شده توسط پهپاد با چالش های
زیادی روبرو بوده است .حتی زمانی که با صرف هزینه باال تصاویر به صورت آنالین دریافت می گردد و یا

استفاده از یادگیری عمیق به منظور تفسیر اتوماتیک عوارض طبیعی و مصنوعی و کشف اهداف در تصاویر پهپاد

شکل :12تفسیر و پیشبینی بر روی تصاویر جدید
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زمانی که دریافت فیزیکی تصاویر پس از فرود پهپاد صورت می گیرد چالش های زیادی در حوزه تفسیر
و استخراج اطالعات مورد نظر بدلیل وجود تعداد باالی تصاویر وجود خواهد داشت .امروزه با پیشرفت
تکنولوژی هوش مصنوعی می توان تا حد زیادی بر این مشکالت فائق آمد .یعنی با استفاده از یادگیری
عمیق بتوانیم عوارض طبیعی و مصنوعی را تفسیر و اهداف مورد نظر را با سرعت باال شناسایی نماییم.
باوجود این ابزار نیاز نیست که تمام تصاویر تهیه شده توسط پهپاد به طور آنالین (با وجود هزینه باال)
ارسال گردد بلکه به صورت بهینه فقط تصاویر حاوی اهداف مدنظر ارسال میگردد .با استفاده از این طرح
حتی میتوان با سرعت باال از میان حجم عظیم تصاویر تهیه شده توسط پهپاد ،تصاویری که هدف در آنها
قرار دارد را استخراج و برای پردازش نهایی دسته بندی و گلچین نماییم.
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