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چکیده
زلزله یکی از بالیای طبیعی است که در صورت شدت داشتن در مناطق پرجمعی ت ،فاجع ۀ انس انی بزرگ ی را
ایجاد خواهد کرد .زلزله ممکن است آثار ویرانگر جانی و مالی چشمگیری را بهوی ژه در من اطق ش هری داش ته
باشد .مشاهدة نقشۀ ساختمانهای آسیبدیده برای متخصصان مدیریت بحران حیاتی است و ب ه آنه ا کم
میکند تا گروههای نجات را در کوتاهمدت به محلهای آسیبدیده ه دایت کنن د .س نجش از دور و سیس تم
اطالعات جغرافیایی ،ابزاری کارامد برای بررسی سریع وضعیت ساختمانهای آس یبدی ده در من اطق ش هری
پس از زلزله محسوب میشود .این پژوهش با هدف تشخیص ساختمانه ای تخری بش دة ناش ی از زلزل ه ب ا
استفاده از تصاویر ماهوارهای با قدرت تفکی بسیار زیاد و مقایسۀ روشهای پربازده موجود انجام گرفته اس ت.
برای رسیدن به این اهداف از تصاویر ماهوارهای با قدرت تفکی بسیار زیاد مربوط ب ه قب ل و بع د از زلزل ه در
شهر بم و نقشۀ تخریب مشاهدهشده از منطقه استفاده شده است .در این پژوهش پس از محاسبۀ ویژگیه ای
بافتی تصاویر با استفاده از تحلیل آماری رگرسیون لجستی و همبستگی ،بهترین و مناسبترین شاخصه ای
بافتی انتخاب شدند .سپس با استفاده از مقادیر بافتی بهینۀ بهدستآم ده و پی ادهس ازی سیس تمه ای ش بکۀ
عصبی پرسپترون چندالیه ( ،)MLPسیستم استنتاج عصبی -فازی سازگار ( ،)ANFISروش الگ وریتم ماش ین
بردار پشتیبان ( ،)SVMوضعیت تخریب ساختمانها طبقهبندی شد .در نهایت ،دقت همۀ روشهای ارائهش ده
با یکدیگر مقایسه و بهترین روش پیشنهادی انتخاب و معرفی شد .ب ا توج ه ب ه نت ایر ،ه ر س ه روش ،MLP
 SVMو  ANFISبرای طبقهبندی درجات تخریب ساختمانه ا خ وب ب ود ،ام ا روش  ANFISب ا اخ تالف 8
درصد در دقت کلی و  4درصد در ضریب کاپا و  8/2درصد در  RMSEبهتر بود.
واژههای کلیدی :روش الگوریتم ماشین بردار پشتیبان ( ،)SVMزلزله ،سیستم استنتاج عص بی -ف ازی
سازگار ( ،)ANFISشبکۀ عصبی پرسپترون چندالیه ( ،)MLPنقشۀ تخریب ساختمان.
 نویسندة مسئول

Email: argany@ut.ac.ir
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مقدمه
بشر همواره در معرض پیشامدهای اجتماعی ،اقتصادی ،نظامی ،صنعتی و طبیعی ق رار دارد .در می ان
این پیشامدها ،سوانح طبیعی از جمله رخدادهایی است که بشر در طول تاریخ با آن سروکار داش ته و
خواهد داشت .بالیای طبیعی ،بهویژه در مناطق شهری ،موجب خس ارته ای ج انی و م الی ف راوان
میشوند .زلزله یکی از بالیای طبیعی است که در صورت وقوع شدید در من اطق پرجمعی ت ،فاجع ۀ
انسانی بزرگی ایجاد خواهد کرد .ایران بهدلیل قرار گرفتن در منطق ۀ همگرای ی ص فحۀ عربس تان در
جنوب و صفحۀ اوراسیا در شمال ،از نظر تکتونیکی منطقه ای بدون ثب ات محس وب م یش ود .وق وع
زلزلههای مکرر و مخرب در ایران این واقعیت را تأیید کرده است ،بهطور میانگین در ایران ه ر هف ت
سال ی زلزلۀ قوی و دارای خسارت جانی و مالی زیاد روی داده است .نجات مردم پس از وقوع زلزل ه
از زیر آوار و مناطق آسیب دیده ،موجب کاهش تلف ات ج انی خواه د ش د ،ام ا ای ن موض وع زم انی
میتواند بیشترین بازدهی را داشته باشد که عملیات امداد و نجات سریع با طرح و ه دف باش د .ای ن
موضوع از مهمترین دغدغههای مدیران مدیریت بحران هر کشور است .ساختمانها بیشترین تخری ب
را در اثر وقوع زلزله تجربه میکنند .آسیب ناشی از زمینلرزه به ساختمانها از مهمترین تهدی دها در
شهرهاست ].[82
شدت آسیب ساختمان های فروریخته و درجۀ تخریب آنه ا ،اطالع ات ارزش مندی را ب رای
عملیات بازسازی و ام داد و نج ات ،پ ایش دسترس ی و ورود مج دد ب ه من اطق آس یب دی ده،
آواربرداری ،ترمیم تأسیسات و تعمیر خطوط حیاتی و تفتیش و بازرسی در نواحی آس یب دی ده
در اختیار قرار میدهد ].[2
این نوع اطالعات به طور معمول به صورت نقشۀ تخریب ساختمان ه ا ارائ ه م یش ود .نقش ۀ
تخریب ساختمان ها نقشه ای است که روی آن وضعیت ساختمان ها از لح ا تخری ب ی ا س الم
بودن و نیز درجۀ تخریب هر ساختمان مشخص شده است ].[6
نقشۀ تخریب ساختمانها را میتوان از طریق عملیات زمینی و گروههای شناسایی و با دقت
زیاد انجام داد ،اما این روش نیازمند زمان و امکانات بسیار است .درحالی که بعد از وقوع زلزله و
ایجاد تخریبهای شدید باید عملیات شناسایی و تخمین شدت تخریب با سرعت زی ادی انج ام
گیرد .برای رسیدن به این هدف ،عکسهای هوایی و تصاویر ماهوارهای دادههای بسیار کارام دی
خواهند بود .پیشرفتهای اخیر در زمینۀ ماهوارهها از لحا قدرت تفکی مکانی ،طیفی ،زمانی
و حتی پیشرفت در زمینۀ پردازش تصاویر نیز این امکان را فراهم آورده است تا بتوان تغیی رات
در مناطق مورد نظر را از طریق تجزیهوتحلی ل تص اویر مش اهده ک رد .س نجش از دور ) )RSو
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فناوری اطالعات جغرافیایی ( )GISابزاری کارامد برای نظارت سریع ساختمانهای آس یبدی ده
در مناطق شهری پس از زلزله است ].[83
هدف این پژوهش ،شناسایی و استخراج شدت تخریب ساختمان ها ناشی از زلزله با اس تفاده
از بررسی ویژگیهای بافتی عوارض در تصویر و مقایسۀ روشهای طبقهبندی تخریب س اختمان
و معرفی بهترین تکنی با توجه به منطقۀ تحقیق است.
مرور تحقیقات پیشین
کاتروفو و همکاران در سال  7281پژوهشی با عنوان مقی اس ارزی ابی آس یب س اختمان ب رای
تصاویر سنجش از دور  8VHRانجام دادند .در ای ن مطالع ه ،ی مقی اس آس یب س اختمان و
دستورالعملهای تفسیر مربوط بهطور اس تاندارد توس ذ ینفع ان اص لی ب هک ار گرفت ه ش د.
تجزیهوتحلیل تصاویر سنجش از دور  VHRنتایر نشان داد که از تصاویر  VHRنمیتوان بهط ور
مستقیم مقادیر مقیاس آسیبپذیری را که مربوط به آسیبهای ساختاری اندک است ،اس تفاده
کرد .پژوهش نشان میدهد که استفاده از کالسهای مختلف آسیب و تفسیر دستورالعمله ا ب ا
نمونههای عملیاتی میدانی ضروری است تا دقت موضوعی آنالیز افزایش یابد ].[3
مندِرِسا و همکاران در سال  ،7285روشی را برای شناسایی خودکار تشخیص س اختمانه ای
آسیبدیده از طریق تجزیهوتحلیل تغییر با کم  RSو  GISدر مورد زمینلرزة وان ارچیش ایج اد
کردند .در این تحقیق قبل و بعد از روی داد ،م دله ای س طح رق ومی نرم الش ده (DSM)7از راه
کمینه کردن مدل ارتفاعی رقومی  (DEM)3و مدل سطح رقومی ) (DSMبرای ساله ای  7282و
 7288تولید شدهاند .تفاوتهای تصویری بین  DEMو  DSMپیش از رویداد و پ س از آن ،پایگ اه
دادة قبل و بعد از رویداد را برای ساختمانهای آسیبدیده تشکیل دادن د .س پس تجزی هوتحلی ل
تغییرات به  DSMبرای شناسایی ساختمانهای آسیبدیده اعمال شد و عملکرد تجزیهوتحلی ل ب ا
استفاده از روش ارزیابی دقت با استفاده از دادههای کشش واقعی زمین واقعی ارزی ابی ش د .نت ایر
نشان میدهد که رویکرد پیشنهادی برای تشخیص خودکار س اختمانه ای آس یبدی ده تش ویق
میکند و این روش صرفهجویی در وقت برای نظارت بر ساختمانها پس از زلزله است ].[83
یامازاکی و همکاران نیز در تحقیق دیگری با اس تفاده از تص ویر  QuickBirdش هر ق م ب ه
استخراج مناطق آسیبدیده پس از زلزله پرداختن د .در ای ن تحقی ق ابت دا ب ا در نظ ر گ رفتن

1. Very High Resolution
2. Digital surface model
3. Digital elevation model
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کوچ ترین و بزرگترین ساختمان موجود در تصویر از کوچ ترین تا بزرگترین اندازة فض ای
مقیاس تشکیل شد و سپس در هر مقیاس با در نظر گرفتن یازده کالس الگوریتم خوش هبن دی
 k-meanانجام گرفت .مناطق کامالً تخریبشده براساس آنالیز بافت استخراج شده و به درج ات
ی تا سه تقسیم شدند ].[85
مواد و روشها
منطقۀ تحقیق

شهرستان بم از شهرستان های استان کرمان در جنوب شرقی ایران است .مرکز ای ن شهرس تان
شهر بم است .جمعیت این شهرستان بنا بر سرشماری سال  8335مرک ز آم ار ای ران 771748
نفر بوده است .مرکز این شهرستان از نظر جغرافیایی در  51درجه و  78دقیق ۀ ط ول ش رقی و
 73درجه و  6دقیقۀ عرض شمالی واقع شده است .ارتفاع منطق ه از س طح دری ا  8252مت ر و
مساحت شهرستان بم  82255کیلومتر مربع است .در روز جمعه  85دی م اه  8317در س اعت
 5276بامداد (به وقت محلی) بهم دت  87ثانی ه ،زلزل های ب ه ق درت  6/6ریش تر در عم ق 1/5
کیلومتری در شهر بم رخ داد .طبق گزارش دول ت ،ای ن زم ینل رزه  76728کش ته 32 ،ه زار
مجروح و بیش از  822هزار بی خانمان بهجای گذاشت .علت انتخاب منطق ه ،ش دت تخری ب و
تلفات ناشی از این زلزله است .زلزلۀ ب م تلف ات م الی و ج انی فراوان ی داش ت و  22درص د از
سازههای شهر بهکلی تخریب شدند .با توجه به دسترسی نداشتن به دادههای زلزل هه ای اخی ر
کشور همچون زلزلۀ کرمانشاه و تأکید بر اجرای پروژه در کشور ای ران و دق تس نجی پ ژوهش
انجامگرفته ،این منطقه بهعنوان منطقۀ تحقیق انتخاب شد.
منابع داده
دادۀ ماهوارهای

تصاویر الزم برای اجرای این پژوهش باید قبل و بعد از وق وع زلزل ه را پوش ش ده د .در اینج ا
تصویر منطقه ،قبل از وقوع زلزله ،تصاویر ماهوارة  QuickBirdبا قدرت تفکی  68س انتیمت ر
است که در تاریخ  32سپتامبر  7223مربوط به سه ماه قبل از زلزله اخذ ش ده اس ت و تص ویر
منطقه بعد از وقوع زلزله نیز در تاریخ  3ژانوی ه  7224ی هفت ه بع د از وق وع زلزل ه توس ذ
ماهوارة  QuickBirdبه ثبت رسیده است.
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شکل  .1موقعیت منطقۀ تحقیق
جدول .1ویژگیهای تصاویر ماهوارهای
تصاویر

قبل از زلزله

بعد از زلزله

منبع تصویربرداری
زمان اخذ تصویر
قدرت تفکی پانکروماتی
قدرت تفکی چندطیفی

QuickBird

QuickBird

 32سپتامبر7223
 2/68متر
 7/44متر

 3ژانویه 7224
 2/68متر
 7/44متر

دادۀ زمینی

همانطور که در مقدمه کر شد ،نقشۀ تخریب ساختمان نقش های اس ت ک ه در آن موقعی ت و
وضعیت ساختمانها را از لحا شدت تخریب یا سالم بودن مش خص م یکن د .درج ۀ تخری ب
ساختمان بهطور معمول براساس  EMS-98بیان میشود .مقیاس  EMS-98مبنایی برای ارزیابی
شدت زلزله در کشورهای اروپایی است که در سالهای اخیر برخی کشورهای خارج از اروپا نی ز
از آن استفاده کردهاند ] .[88نقشۀ تخریب بهمنزلۀ دادهی کمکی (زمینی) برای تعیین موقعی ت
ساختمانها استفاده شد و همچنین مبنای ارزیابی این پژوهش قرار گرفت ،یامازاکی و همکاران
ای ن نقش ه را تهی ه ک ردهان د ک ه ب هص ورت نق اطی از موقعی ت و وض عیت درج ۀ تخری ب
ساختمانهاست (شکل.[86] )7
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شکل  .2نقشۀ نقاط زمینی

روش تحقیق
با توجه به هدف مطالعه و همچنین مراحل کرشده برای اجرای پژوهش ،میت وان رون د انج ام
آن را در شکل  3نمایش داد.
برای افزایش دقت محاسبات ،قبل از پردازش تصاویر ،ابتدا ی مرحل ه پ یش پ ردازش روی
داده های خام انجام میگیرد .مرحلۀ پیش پردازش داده ها در این پژوهش شامل تصحیح هندسی
است که هممختصات کردن تصاویر است.
با توجه به هدف این پژوهش ،باید ساختمانها از تصاویر قبل و بعد از وقوع زلزل ه اس تخراج
شوند .در صورت وجود نقشۀ ساختمانها میشود برای استخراج آنها اقدام ک رد ،ام ا در ص ورت
نبود نقشه ،تعریف کالس ساختمان و استخراج ساختمان ها براساس آن با طبق ه بن دی ع وارض
موجود یا به صورت بصری با استفاده از تصاویر موجود با قدرت تفکی مکانی زیاد و با دقت زیاد
امکان پذیر است .پس از استخراج ساختمان ها از روی تصاویر ،به استخراج توص یفگرهای ب افتی
پرداخته میشود .پس از محاسبۀ ویژگیهای بافتی م ورد نظ ر در دو تص ویر زلزل ه ،ب ا تقس یم
بیشترین ارزش به دست آمده برای هر بافت ،مقادیر به دست آمده نرم ال م یش وند .س پس ای ن
توصیفگرها برای انتخاب بهترین توصیفگر بافتی آماده میشوند.
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شکل  .3فلوچارت مراحل پژوهش

تحلیل توصیفگرهای بافتی با استفاده از رگرسیون لجستیک

رگرسیون لجستی ی مدل ریاضی است که میتواند برای توصیف رابطۀ چند متغیر  Xبا ی
متغیر وابستۀ دو یا چندحالتی بهعنوان  Yاستفاده شود .برای بررسی رابطۀ بین دو متغیر کم ی
نرمال ،غیرنرمال از تحلیل همبستگی و برای توصیف رابطۀ میان متغیرهای مس تقل و وابس ته،
پیشبینی متغیر وابسته براساس متغیرهای مستقل و کنترل متغیرهای مخدوشکننده ،در قالب
ی معادله از تحلیل رگرسیون استفاده میشود ].[7
با محاسبۀ اختالف بین توصیفگرهای بافتی در تصویر قب ل و بع د از زلزل ه ،مق دار حاص ل
بهعنوان متغیر مستقل و وضعیت تخریب یا سالمت س اختمانه ا ب هعن وان متغی ر وابس ته در
رگرسیون استفاده شد .رگرسیون لجستی با بررس ی رابط ۀ ب ین باف ت و درج ۀ تخری ب ه ر
ساختمان ،بافتهایی را شناسایی میکند که در شناسایی درج ۀ تخری ب ه ر س اختمان دق ت
بیشتری دارند .انتخاب بهترین بافت براساس معنادار ب ودن آزم ون آم اری و همچن ین ض ریب
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همبستگی هر بافت انجام میگیرد .ضریب همبستگی نیز می زان همبس تگی متغی ر مس تقل و
وابسته را مشخص میکند که در این پ ژوهش متغیره ایی ک ه بیش ترین درص د همبس تگی را
داشته باشند در صورت معنادار بودن آزمون آماری آنها انتخاب خواهند شد.
پس از انتخاب بافت های بهینه ب ا اس تفاده از روش م ذکور ،مق ادیر ب افتی ب رای تعی ین ش دت
تخریب ساختمان استفاده میشود .روشهای این کار بهصورت مختصر در زیر توضیح داده شدهاند.
شبکۀ عصبی پرسپترون چندالیه ()MLP

1

برای کار با شبکۀ عصبی مصنوعی ابتدا باید پارامترهای م ثثر در شناس ایی درج ات تخری ب از
یکدیگر بهعنوان الیه های ورودی در اختیار شبکه قرار گیرد .سپس تعدادی دادة تعلیمی باید به
شبکه داده شود تا شبکه با استفاده از نقاط تعلیم ی ،ح د ت أثیر هری از الی هه ای ورودی را
تعیین کند .این دادهها همان نمونههای درجات تخریب هس تند .در واق ع ش بکه ب ا ای ن ک ار،
آموزش الزم برای روبهرو شدن با دادههای جدید را بهدست آورده است .در نهایت میت وان بع د
از آموزش شبکه ،دادههای هر قطعه از منطقۀ تحت مطالعه را در اختیار شبکۀ تعلیمدی ده ق رار
داد و در پایان ،شبکه با استفاده از آنچه ق بالً آموخت ه اس ت ،ن وع تخری به ای س اختمانی را
مشخص میکند .ش بکۀ عص بی ان واع مختلف ی دارد ک ه در ای ن پ ژوهش از روش پرس پترون
چندالیه با الگوریتم پسانتشار خطا استفاده شد .الگوریتم پسانتشار خط ا دارای س ه الگ وریتم
یادگیری است 2شبکه با ضریب یادگیری ساده ،شبکه با ض ریب ی ادگیری متغی ر ( )trainbpXو
شبکهای که از روش لونبرگ -م ارکوات اس تفاده م یکن د .در ای ن مطالع ه از روش ل ونبرگ-
مارکوات برای آموزش شبکۀ  MLPاستفاده شد .در این ن وع ش بکه از ی الی ۀ ورودی ب رای
اعمال ورودیهای مسئله ی الیۀ پنهان و ی الیۀ خروجی که در نهایت پاسخه ای مس ئله را
ارائه میکنند ،استفاده میش ود .اج رای ش بکه نیازمن د  Inputی ا هم ان پارامتره ای م ثثر در
شناسایی تخریب ساختمانی Target ،یا هم ان دادهه ای آموزش ی ش بکه (درج ات تخری ب) و
انتخاب تعداد الیههای میانی یا پنهان خواهد بود .برای انتخاب تعداد نورونهای الیههای می انی
یا پنهان از روش آزمون و خطا استفاده شد .در روش آزمون و خطا بهترین انتخاب ب رای تع داد
نورونهای الیۀ میانی ،زمانی ایجاد میشود که در طی مراحل آموزش و آزمایش شبکه ،خط ای
شبکه به کمترین حد ممکن برسد ].[8
شبکۀ عصبی پرسپترون چندالیه با چهار الیۀ ورودی ،سه الیۀ پنهان و  726نمونۀ آموزش ی
برای درجات تخریبی ساختمانها و طبقهبندی درجات تخریب آموزش داده شد.
1. Multi Layer Perceptron
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الگوریتم ماشین بردار پشتیبان ()SVM
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1

 SVMی روش آماری غیرپارامتری نظارت شده است .در این روش با استفاده از هم ۀ بان دها و
ی الگوریتم بهینهسازی ،نمونههایی که مرزهای کالسها را تشکیل میدهند بهدست میآید و ب ا
استفاده از آنها ی مرز تصمیمگیری خطی بهینه برای جدا کردن کالسها محاسبه میش ود .م رز
تصمیمگیری بهگونهای است که فاصلۀ نزدی ترین نمونههای آموزش ی ه ر س ه ک الس وض عیت
درجۀ تخریب ساختمانها از هم در راستای عمود بر مرز تصمیمگیری حداکثر شود ].[4
الگوریتم  SVMبا تلفیق ی یا چند تصویر به همراه نق اط آموزش ی ق ادر ب ه طبق ه بن دی
خواهد بود .در این پژوهش نیز برای بهدست آوردن درجۀ تخری ب س اختمان ه ا ب ا اس تفاده از
الگوریتم  SVMبا چهار متغیر بافتی بهینه و  726نمونۀ تعلیمی استفاده شد ک ه از ای ن تع داد،
 12درصد یعنی  864نمونه ب رای آم وزش الگ وریتم و  72درص د یعن ی  47نمون ه ب هص ورت
تصادفی انتخاب شدند.
مدل عصبی -فازی ()ANFIS

2

مدل  ANFISخود متشکل از شبکۀ فازی سوگنو و شبکۀ عصبی اس ت .م دل تاگ اکی س وگنو
روشی نظاممند برای ایجاد فازی از مجموعه دادههای ورودی– خروجی در ی شبکه اس ت .ب ا
ترکیب شبکههای فازی سوگنو و شبکۀ عصبی ابزار قدرتمندی از شبکهه ای هوش مند حاص ل
میشود که هم از ویژگی یادگیری شبکههای عصبی برخوردار است و هم عملکردی معادل ی
مدل استنتاج فازی را دارد ] .[84ساختار ی شبکۀ  ANFISدر پنر الیه خالصه میشود؛ الی ۀ
اول ،فازیسازی را انجام میدهد؛ الیۀ دوم عمل  T-normفازی را برای بخش مقدم قواعد ف ازی
انجام میدهد؛ الیۀ سوم بهمنظور نرمالسازی بهکار میرود؛ الیۀ چهارم بخش تالی قواع د ف ازی
را ایجاد میکند؛ در نهایت ،الیۀ پ نجم خروج ی نه ایی سیس تم را محاس به م یکن د .ش بکۀ
 ANFISاز توابع فازی بهمنظور تقسیم هر بعد ورودی استفاده میکن د .ب هط ور معم ول تواب ع
تعلق استفادهشده توابع گوسی با میزان بیشینه برابر با ی و کمینه برابر ب ا ص فر هس تند ].[3
پس از گذراندن این مراحل در صورتی که توابع عضویت و قواعد فازی دقیق تعریف شده باشند،
متغیرهای ورودی وضعیت تخریب را به خود میگیرند.
همانند دو مدل ارائهشده ،برای بهدست آوردن درجۀ تخریب ساختمانها با استفاده از م دل
 ANFISاز نمونههای همانند مدلهای باال استفاده شده است.

1. Support Vector Machine
2. Adaptive Neuro-Fuzzy inference system
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در هر سه مدل ارائهشده در این پژوهش مق ادیر اس تفادهش ده ب هعن وان نمون ۀ تعلیم ی و
بهکاررفته در دقتسنجی مدلها ،بهصورت یکسان و برابر در روند اجرای پژوهش قرار گرفتهاند.
برتری و مزایای هری از مدلها در جدول زیر بیان شد (جدول.)7
جدول  .2مزایا و برتری مدلهای پیشنهادی پژوهش
ردیف

مدل

مزایا و برتری

منبع

8

MLP

 توانایی زیادی در یادگیری دارد و پردازش آن سریع است.
 تنها با برخورد با تعداد محدودی نمونه ،ی قانون کلی از آن را بهدس ت م یآورد و نت ایر
این آموختهها را به موارد مشاهدهشده از قبل نیز تعمیم میدهد.
 به حد کافی پایدار است تا اطالعات فراگرفتۀ خود را حفظ کند و ه م انعط اف و تطبی ق
را دارد و بدون از دست دادن اطالعات قبلی میتواند موارد جدید را بپذیرد.

][5

7

SVM

3

ANFIS

 در فضاهای بزرگتر کارایی بیشتری دارد.
 در شرایطی که تعداد ابعاد بیش از تعداد نمونهها باشد نیز کار میکند.
 ی زیرمجموعه از نقاط تمرینی را در تابع تصمیمگیری استفاده م یکن د (ک ه ب ه آنه ا
بردارهای پشتیبان گفته میشود) ،بنابراین در مصرف حافظه نیز ب هص ورت بهین ه عم ل
میکند.

 قابلیت برخورد با عدم قطعیتها را دارد.
 روشهای یادگیری شبکههای عص بی را ب همنظ ور آم وزش پارامتره ای خ ود ب ه ک ار
میگیرد.
 کارایی بسیار مناسبی در براب ر دیگ ر روشه ای مت داول در ک السبن دی ،شناس ایی و
پیشبینی دارد.

][87

][3

ارزیابی دقت مدل به منظور اطمینان از دقت و ص حت م دل پیش نهادی انج ام م یگی رد.
منظور از صحت ،سطحی از اعتماد است که از نسبت بین نقش ۀ پای ۀ منطق ۀ تح ت مطالع ه و
نقشۀ استخراجشده از مدل های مربوط حاصل شده است .در این پ ژوهش از ش اخص  Kappaو
 RMSEبرای ارزیابی دقت مدل استفاده شد.
بحث و نتایج
بع د از تص حیح هندس ی تص اویر ،در مجم وع  632س اختمان در مح دودة تحقی ق از تص ویر
استخراج شد (شکل .)4
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شکل  .4محدودۀ ساختمانهای استخراجشده

بعد از استخراج ساختمانها از تصاویر و محاسبۀ ویژگیهای بافتی ،برای ارزی ابی نت ایر ب ه
صورت شیء مبنا ،میانگین ارزش عددی بهدستآم ده ب رای پیکس له ای تش کیلدهن دة ه ر
ساختمان محاسبه شده و بهصورت ی پارامتر کمی به جدول توصیفی ساختمان اض افه ش د و
سپس همۀ مقادیر توصیفگرها نرمالسازی شد .در تعیین تخریب ناشی از زلزله بهوس یله آن الیز
بافت ،از این فرض استفاده میشود که نواحی تخریبشده بافتی نامنظمتر از مناطق سالم دارن د
] .[1در این پژوهش به پیادهسازی توصیفگرهای بافتی آماری مرتبۀ اول و هارالی پرداخته شد
که در مجموع در هشت توصیفگر انجام گرفت .پس از محاسبۀ توصیفگرهای بافتی در دو تصویر
قبل و بعد از زلزله ،با تقسیم مقادیر پیکسلی هر تصویر به بیشترین مق دار آن ب رای ه ر باف ت،
مقادیر بهدستآمده نرمال شدند .سپس برای مقایسۀ این توصیفگرها و انتخ اب باف ت بهین ه از
تحلیل رگرسیون لجستی استفاده شد.
برای انتخاب توصیفگرهای بهینه ،درجۀ تخریب ساختمانها بهعنوان متغیر وابسته و مقادیر
ب افتی ب هعن وان متغی ر مس تقل در نظ ر گرفت ه ش د .توص یفگرهای بهین ه ب رای تش خیص
ساختمانهای سالم از تخریبشده براساس معنادار ب ودن آزم ون و همبس تگی و می زان دق ت
توصیفگرها انتخاب میشوند .نتایر این تحلیل در جدول  3آمده است.
در این جدول ستون  P.Cدقت توصیفگرهای بافتی در تشخیص س تون س الم از تخری ب را
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نشان میدهد .ستون  Rبیانگر میزان همبستگی بین دو متغیر مستقل و وابسته اس ت و س تون
 Sigتوصیفگر سطح معنادار بودن آزمون رگرسیون اس ت .براس اس ج دول ب اال ،توص یفگرهای
 Homogeneity ،Dissimilarity ،Varianceو  Contrastدر تشخیص و بارزسازی ساختمانه ای
تخریبشده و سالم از یکدیگر را با بیشترین دقت از توصیفگرهای دیگر داشتهاند (شکل .)5
جدول  .3نتایج تحلیل آماری رگرسیون لجستیک برای تشخیص ساختمانهای سالم از تخریبشده

Contrast

Homogeneity

Dissimilarity

Variance
شکل  .5بافتهای بهینۀ انتخابشده
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شبکۀ عصبی پرسپترون چندالیه با چهار الیۀ ورودی ،سه الیۀ پنهان و  726نمونۀ آموزش ی
برای شناسایی و طبقه بندی درجات تخریب آموزش داده شد که بعد از  75تکرار متوقف ش د و
در تکرار  72به بهینه ترین حالت ممکن یعنی بیش ترین همبس تگی و کمت رین خط ا رس ید و
ضریب رگرسیون کلی شبکه  38درصد حاصل شد .بعد از آموزش ش بکه ،طبق ه بن دی منطق ۀ
تحقیق انجام گرفت که نقشۀ تخریب ساختمان ها در سه طبقه بهدست آم د .نتیج ۀ حاص ل در
شکل  6به نمایش گذاشته شده است.
با روش طبقه بندی  SVMنقشۀ تخریب ساختمان ها در سه طبق ه ب هدس ت آم د و نتیج ۀ
حاصل در شکل 2به نمایش گذاشته شد.
همان طور که در مدل  ANFISاشاره شد ،در این مدل از تابع گوسی با قاع دة ف ازی AND
برای طراحی مدل استفاده شد .نقشۀ تخریب ساختمان ها در سه طبقه بهدست آم د .نتیج ه در
شکل  1به نمایش گذاشته شده است.
ارزیابی دقت با مقایسۀ نقشۀ تخریب حاصل از شبکۀ عصبی با نقشۀ تخریب حاصل از م دل
 SVMو  ANFISدر منطقۀ تحقیق انجام گرفت .بهمنظ ور ارزی ابی ص حت کل ی طبق هبن دی،
ضریب کاپا و دقت کلی بههمراه  RMSEبرای کالسهای تعریفشده در ه ر س ه م دل ص ورت
گرفته است.

شکل  .6نقشۀ تخریب حاصل از شبکۀ عصبی
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شکل .7نقشۀ تخریب حاصل از الگوریتم SVM

شکل  .8نقشۀ تخریب حاصل از مدل ANFIS
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جدول  .4پارامترهای ارزیابی دقت طبقهبندی در مدلها
پارامترهای آماری

MLP

SVM

ANFIS

ضریب کاپا
دقت کلی

2/12
2/11

2/18
2/37

2/15
2/33

 RMSEابزار خوبی برای مقایسۀ خطاهای پیشبینی توسذ ی مجموع ه داده اس ت .ای ن
واژه از پرکاربردترین پارامترهای آماری در  GISاست و به عنوان یکی از پارامترهای تأثیرگذار در
کاربردهای زمین آمار می توان از آن استفاده کرد .از  726نمون ه 12 ،درص د یعن ی  864نمون ه
برای آموزش مدل ها و  72درصد از داده های زمینی ب رای ب رآورد  RMSEکن ار گذاش ته ش د.
مقادیر واقعی و پیشبینیشده برای ارزیابی  RMSEدر جدولهای  5تا  2آمده است.
جدول  .5مقادیر واقعی ،پیشبینیشده و دقت مدل MLP
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جدول  .6مقادیر واقعی ،پیشبینیشده و دقت مدل SVM

جدول  .7مقادیر واقعی ،پیشبینیشده و دقت مدل ANFIS
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مقادیر  RMSEبهدستآم ده ب رای م دله ای  SVM ،MLPو  ANFISب هترتی ب ،2/476
 2/483و  2/336است.
نتیجهگیری
با توجه به نتایر ،با اجرای مدلهای کرشده و مقایسۀ آنها از طریق دقت کل ی ،ض ریب کاپ ا و
 ،RMSEمشخص شد که هر سه روش شبکۀ عصبی ( ،)MLPماشین بردار پش تیبان ( )SVMو
روش عصبی -فازی ( )ANFISبرای طبقهبن دی درج ات تخری ب س اختمانه ا ش بیه ب ه ه م
هستند ،اما تفاوتهای کوچکی در دقت دارند ،بهطوری که شاید با نگاه ب ه نقش هه ای تخری ب
تفاوتها مشخص نباشد و به دقت بیشتری نیاز باشد .ب ا ای ن تفاس یر ،روش عص بی -ف ازی ب ا
اختالف  8درصد در دقت کلی 4 ،درص د در ض ریب کاپ ا و  8/2درص د در  RMSEاز دو روش
دیگر بهتر بود .اما روش  ANFISنسبت به دو روش دیگر با اختالف ناچیزی به رتبۀ اول رس ید.
علت برتری این روش را میتوان در ترکیب سیس تم ش بکۀ عص بی و مف اهیم منط ق ف ازی و
استفاده از هر دو در ی قاب دانست.
پیشنهادها








استفاده از تصاویر چندزمان ۀ م اهوارهای توس ذ ی س نجنده دق ت م دل را اف زایش
میدهد .در صورت استفاده از تصاویر ماهوارهای با س نجندهه ای متف اوت دق ت م دل
کاهش مییابد؛ پس نیازمند تصحیحات مختلف است.
با توجه به توانایی آنالیزهای بافتی در بارزسازی وض عیت س اختمانه ای تخری بش ده
ناشی از وقوع زلزله پیشنهاد میشود از دیگر آنالیزهای بافتی جدید با وس عتی بیش تری
در پروژههای آینده نیز استفاده و ارزیابی شوند.
یکی از ضعفهای الگوریتمهای پیادهشده در این پژوهش ،توانایی کم و متوسذ در شناس ایی
تخریبهای ساختمانی شدید از بسیار شدید یا کامل است .در صورت داشتن س ایر دادهه ای
کمکی همانند دادههای لیدار ،آنالیزهای سایه و تلفیق نت ایر ب ا دیگ ر دادهه ای م اهوارهای،
امید است که این مشکل رفع شود .استفاده از آن الیز س ایه و ارتف اعی س اختمانی ب ا تلفی ق
نتایر الگوریتمهای پیشنهادی نیز از دیگر روشهایی است ک ه م یتوان د در تعی ین درج ات
زیاد و جداسازی درجات تخریب  4و  5با دقت بیشتر از یکدیگر باشند.
در پایان پیشنهاد میشود این مدل و مدلهای مشابه در مناطق دچارش ده ب ه بالی ای طبیع ی
همانند سیل ،آتشفشان یا سونامی و حتی بالیای انسانی همچون جنگ و  ...نیز بررسی شود.
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