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چکيده
تناظريابي يکي از فرآيندهاي اساسي و مهم در فتوگرامتري است .در اين مقاله يک روش دقيق و پايدار براي تناظريابي اتوماتيک
تصاويري که داراي اختالفات هندسي زياد ناشي از تغيير نقطهي ديد تصويربرداري هستند ،ارائه شدهاست .روش پيشنهادي از سه مرحله
اصلي تشکيل شدهاست  .در مرحله اول يک مجموعه از عوارض پايدار تصوير با بهرهگيري از الگوريتم  Hessian-Affineو با استفاده از دو
قيد توزيع مکاني و مقياس استخراج ميشوند .در مرحله دوم براي هر عارضه ي مستخرج ،يک توصيفگر بسيار متمايز با استفاده از الگوريتم
 )Multisupport Region Order-Based Gradient Histogram( MROGHبر مبناي رتبهبندي درجات خاکستري و ادغام هيستوگرامهاي
تو در تو ايجاد مي شود .در نهايت در مرحله سوم فرآيند مطابقت ميان عوارض با استفاده از روش نزديکترين نسبت همسايگي دو جانبه
انجام شده و تناظرهاي اشتباه احتمالي با کنترل سازگاري نقاط با استفاده از قيد هندسي اپيپوالر و در يک روند تکراري شناسايي و حذف
ميشوند .روش پيشنهادي بر روي  1جفت تصوير برد کوتاه با اختالفات هندسي زياد پيادهسازي شده و نتايج با سه الگوريتم MSER-
 UR-SIFT ،SIFTو  A-SIFTمقايسه شده است .نتايج آزمايشات براي سه معيار تعداد تناظرهاي درست Recall ،و دقت مکاني ،بيانگر
قابليت باالي روش پيشنهادي براي تناظريابي دقيق و پايدار در تصاوير با اختالفات هندسي زياد است .به طور متوسط ميزان معيارهاي
تعداد تناظرهاي درست Recall ،و دقت مکاني براي روش پيشنهادي به ترتيب برابر  651عدد %33 ،و  6.1پيکسل است.
واژگان کليدي :تناظريابي ،عوارض  ،Hessian-Affineتوصيفگر  ،MROGHماتريس کواريانس ،تصاوير برد کوتاه
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 -1مقدمه
تناظريابي ،فرآيند تعيين مطابقت ميان دو يا چند تصوير
از يک منظرهي يکسان بوده و نقش بسيار مهمي در
پردازشهاي مختلف در فتوگرامتري و ماشين بينايي ايفا
ميکند .با وجود اهميت باالي فرآيند استخراج و تناظريابي
عوارض و ارائه روشهاي بسيار زياد در چندين دههي اخير،
همچنان انجام دقيق ،سريع و با قابليت اطمينان باالي اين
فرآيند با مشکالت اساسي مواجه است که ناشي از
خصوصيات پيچيدهي تصاوير مورد استفاده در کاربردهاي
فتوگرامتري و همچنين الزامهاي اساسي براي بهبود دقت،
سرعت و قابليت اطمينان اين فرآيند است [.]3-6
امروزه بيشتر روشهاي تناظريابي در فتوگرامتري و
ماشين بينايي بر مبناي ساختارهاي ويژهي تصويري با
عنوان عوارض موضعي 6هستند [ .]5 .6عوارض موضعي
ويژگيهاي برجستهي تصوير هستند که نسبت به انواع
مختلف از تبديلهاي هندسي و راديومتريکي نظير مقياس،
دوران ،تغييرشکل ناشي از تغيير نقطه ديد تصويربرداري،2
تغييرات روشنايي ،تارشدگي و نويز ،پايدار هستند .به طور
کلي فرآيند تناظريابي مبتني بر عوارض موضعي از سه
مرحلهي اصلي به ترتيب زير تشکيل ميشود [:]1
 استخراج عوارض :عوارض موضعي پايدار مثل گوشهها
و نواحي حبابي در تصاوير استخراج ميشوند.
 ايجاد توصيفگر :توزيع درجات خاکستري در ناحيهي
اطراف هر عارضه با استفاده از ويژگيهاي مختلف
مثل لبهها ،اندازه و جهت گراديان درجات
خاکستري توصيف ميشود.
 برقراري مطابقت عوارض :توصيفگرهاي عوارض با
استفاده از يک معيار مشابهت مثل فاصلهي
اقليدسي مقايسه شده و عوارض متناظر تعيين
ميشوند .سپس با کنترل سازگاري هندسي عوارض
نظير ،تناظرهاي نادرست شناسايي و حذف ميشوند.
عموما الگوريتمهاي استخراج عوارض موضعي ،سه
دسته از عوارض شامل :عوارض نقطهاي ،عوارض دايرهاي و
عوارض بيضيشکل را استخراج ميکنند .از شاخصترين
الگوريتمهاي ارائه شده براي استخراج عوارض نقطهاي
ميتوان به الگوريتمهاي ،]8[ Hessinan ]3[ Harris
1 Local Features
2 Viewpoint
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 ،]3[ FASTبراي استخراج عوارض دايرهاي به
الگوريتمهاي 5BRISK ،]66[ 6SURF ،]66[ 3SIFT
[ ]62و براي استخراج عوارض بيضيشکل به الگوريتمهاي
 ]63[ Harris/Hessian-Affineو  1MSERاشاره کرد.
به طور کلي الگوريتمهاي ايجاد توصيفگرها را نيز
ميتوان به دو دستهي اصلي شامل توصيفگرهاي فيلتر
مبنا و توصيفگرهاي توزيع مبنا تقسيمبندي کرد [.66
 .]65در توصيفگرهاي فيلتر مبنا از انواع مختلف از
فيلترهاي فضاي مکان و فرکانس و يا مشتقات مراتب
مختلف تصوير استفاده ميشود .توصيفگرهاي توزيع مبنا،
هيستوگرامهاي مختلفي را به منظور توصيف خصوصيات
درجات خاکستري ناحيهي اطراف عوارض ايجاد ميکنند.
از شاخصترين توصيفگرهاي ارائه شده ميتوان به
الگوريتمهاي  ]66[ SIFTو  ]61[ DAISYاشاره کرد.
روشهاي بسيار زيادي با استفاده از عوارض و
توصيفگرهاي موضعي براي انجام فرآيند تناظريابي در
کاربردهاي مختلف فتوگرامتري مثل ثبت تصوير،
مثلثبندي ،توليد مدلهاي سه بعدي و موزائيک کردن
تصاوير ارائه شدهاست [ .]63در ادامه چند مورد از اين
تحقيقات به طور مختصر مورد بررسي قرار ميگيرند.
 Tommaselliو  ]68[ Berveglieriروشي را جهت توجيه
کامال اتوماتيک تصاوير بردکوتاه زميني بر مبناي الگوريتم
 SIFTارائه کردهاند Apollonio .و همکاران [ ]63عملکرد
الگوريتمهاي مختلف نظير  SURF ،3A-SIFT ،SIFTو
 DAISYرا در توجيه اتوماتيک تصاوير برد کوتاه و پهباد
ارزيابي کردهاند .به طور مشابه  Fathiو همکاران [،]26
روشهاي مختلف موجود در ماشينبينايي و فتوگرامتري را
جهت تهيه نقشهي چونساخت 8سازههاي عمراني بررسي و
ارزيابي کردهاند Moranduzzo .و  ]22 .26[ Melganiروشي
را جهت شمارش ماشينها در مناطق شهري با استفاده از
تصاوير پهباد و الگوريتم  SIFTارائه کردهاند.
 Fallahو  ]23[ SaadatSereshtروش اتوماتيکي را
براي تهيه نقشه نماهاي معابر شهري با استفاده از توجيه
مطلق فريمهاي متوالي ويدئو با بهرهگيري از الگوريتم
3 Scale Invariant Feature Transform
4 Speeded Up Robust Features
5 Binary Robust invariant scalable keypoints
6 Maximally stable extremal regions
7 Affine-SIFT
8 As-built

اس

 -2روش تناظريابي پيشنهادي
روش پيشنهادي مطابق با شکل  6از سه مرحلهي اصلي
تشکيل شدهاست .در مرحلهي اول عوارض پايدار Hessian-
 Affineبا توزيع يکنواختي در فضاي مکان و مقياس
استخراج ميشوند .در مرحله دوم توصيفگر پايدار و متمايز
 MROGHبراي هر يک از عوارض مستخرج ايجاد ميشود.
سپس در مرحلهي سوم فرآيند مطابقت ميان عوارض با
مقايسهي توصيفگرهاي آنها انجام شده و تناظرهاي اشتباه
احتمالي با استفاده از يک روش تکراري بر مبناي قيد
هندسي اپيپوالر شناسايي و حذف ميشوند .جزئيات هر
يک از اين مراحل در بخشهاي بعدي تشريح ميشود.

شکل -6مراحل روش پيشنهادي
1 Multisupport Region Order-Based Gradient Histogram
2 Local Intensity Order Pattern
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 SIFTو  RANSACارائه کردهاند Sedaghat .و همکاران
[ ]26از الگوريتم  A-SIFTو الگوريتم ژنتيک براي
تناظريابي در تصاوير بردکوتاه استفاده نمودهاند.
 Ghannadiو  ]25[ SaadatSereshtيک روش چند
مرحلهاي را براي تناظريابي تصاوير  SARبر مبناي
الگوريتمهاي مختلفي نظير  ،SIFT ،Harrisمعيار ضريب
همبستگي و معيار رتبه ارائه نمودهاندNourmohammad .
و  ]21[ SaadatSereshtاز الگوريتم  SIFTو معادالت
اساسي ماشين بينايي براي برآورد خودکار مقادير تقريبي
المانهاي توجيه خارجي و مختصات نقاط گرهي تصاوير
هوايي پهپاد به منظور تشکيل دقيق بلوک فتوگرامتري
استفاده کردهاند Tatar .و همکاران [ ]23روشي را براي
توليد تصاوير ماهوارهاي اپيپوالر بر مبناي الگوريتم SURF
در يک ساختار شبکهاي ارائه کردهاند .به طور مشابه در
يک تحقيق ديگر آنها از الگوريتم  SURFو تصحيح ضرايب
رشنال براي شناسايي تناظرهاي اشتباه استفاده کردهاند
[ Hasheminasab .]28و همکاران [ ]23نسخهي بهبود
يافتهاي از الگوريتم  SIFTرا به منظور تناظريابي تصاوير
برد کوتاه با طول باز بلند ارائه کردهاند.
هدف اصلي اين تحقيق طراحي و پيادهسازي يک
روش تناظريابي دقيق و متراکم در تصاويري است که
اختالفات هندسي در آنها به دليل تغيير زياد در موقعيت
تصويربرداري ،شديد ميباشد .در حال حاضر با وجود
پيشرفت قابلتوجه الگوريتمهاي اخير در زمينهي استخراج
و تناظريابي عوارض ،اين موضوع همچنان به عنوان يکي از
چالشهاي مهم فرآيند تناظريابي مطرح است.
در بسياري از تحقيقات الگوريتمهاي  MSERو
 Hessian-Affineبه ترتيب به عنوان پايدارترين عوارض
تصويري در برابر اعوجاحات هندسي ناشي از تغيير
موقعيت تصويربرداري معرفي شدهاند [ .]36 .36با وجود
پايداري بسيار باالي الگوريتم  ،MSERتعداد عوارض
مستخرج توسط آن بسيار کم بوده و براي انجام تناظريابي
متراکم مناسب به نظر نميرسد .بر اين اساس در روش
پيشنهادي براي استخراج عوارض از الگوريتم Hessian-
 Affineاستفاده شده و با بهرهگيري از يک استراتژي
گزينشي مبتني بر قيود پايداري و تمايز ،تعداد و توزيع
عوارض در آن کنترل ميشود .به منظور ايجاد توصيفگر

عوارض در روش پيشنهادي از الگوريتم ]32[ 6MROGH
استفاده ميشود .توصيفگر  MROGHيک توصيفگر توزيع
مبناي پيشرفته است که به طور ذاتي مستقل از دوران
بوده و پايداري بيشتري در برابر تغييرات هندسي و
روشنايي در مقايسه با ديگر توصيفگرهاي مطرح نظير
 SIFTو  ]33[ 2LIOPدارد [.]35 .36
ترکيب دو الگوريتم پايدار و متمايز  Hessian-Affineو
 MROGHدر روش پيشنهادي ،امکان تناظريابي دقيق و
متراکم تصاوير با اعوجاجات هندسي شديد را فراهم ميکند.
عالوه بر اين به منظور حذف اشتباهات و همچنين کنترل
بهتر دقت تناظريابي ،از يک روش تکراري بر مبناي قيد
هندسي اپيپوالر و ماتريس بنيادي استفاده شدهاست .در
ادامه در بخش بعدي جزئيات روش پيشنهادي بيان شده و
در بخش سوم نتايج پيادهسازي و ارزيابي آن بيان ميشود.
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 -1-2استخراج متراکم عوارض Hessian-Affine

الگوريتم  ]63[ Hessian-Affineنسخهي توسعه
يافتهاي از الگوريتم نقطهاي  ]8[ Hessianاست که براي
استخراج عوارض بيضيشکلي که پايداري مناسبي در برابر
تغييرات مقياس و تغيير نقطه ديد تصويربرداري دارند،
ارائه شدهاست .در الگوريتم نقطهاي  ،Hessianاز ماتريس
 Hessianکه يک ماتريس مربعي از مشتقات جزئي مرتبه
دوم تصوير است ،استفاده ميشود:
()6

I xy 
I yy 

 I xx
H 
 I xy

که در آن  I yy ، I xxو  I xyبه ترتيب بيانگر گراديان
مرتبهي دوم تصوير در جهت  y ،xو  xyهستند .معيار
استخراج عوارض نقطهاي در الگوريتم  Hessianبه عنوان
دترمينان اين ماتريس و به ترتيب زير محاسبه ميشود:
()2

C  I xx  I yy  I xy2

بعد از محاسبهي معيار استخراج  ،Cنقاطي که اين
معيار در همسايگي  8تايي آنها يک ماکزيمم محلي بوده و
از يک مقدار آستانه بيشتر باشد ،به عنوان عوارض نقطهاي
استخراج ميشوند .الگوريتم نقطهاي  Hessianمستقل از
دوران تصوير است ،اما عوارض را تنها در يک مقياس
استخراج کرده و پايداري آن در برابر تغييرات مقياس
بسيار کم است .به همين منظور  Mikolajczykو Schmid
[ ]63نسخهي مستقل از مقياس آن با عنوان Hessian-
 Laplaceرا ارائه کردهاند .در اين روش مشابه ديگر
روشهاي مستقل از مقياس نظير  ،]66[ SIFTبه همراه
موقعيت هر عارضه يک پارامتر مقياس نيز به طور
اتوماتيک براي آن تعيين ميشود .بر اين اساس هر عارضه
به صورت يک ناحيهي دايرهاي است که شعاع دايره در آن
متناسب با پارامتر مقياس است.
براي استخراج عوارض  Hessian-Laplaceاز
اکسترممهاي ماتريس  Hessianچند مقياسه به صورت
زير استفاده ميشود [:]63

()3
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 I xx ( D ) I xy ( D ) 
H s ( D )  

 I xy ( D ) I yy ( D ) 
) Cs  I xx ( D )  I yy ( D )  I xy2 ( D

که در H s ،بيانگر ماتريس  Hessianچند مقياسه،
  Dمقياس مشتقگيري بر مبناي تابع گوسين و Cs
معيار استخراج عوارض  Hessianبه صورت چند مقياسه
است.
مبناي اساسي تعيين پارامتر مقياس در الگوريتم
 ،Hessian-Laplaceاستفاده از تابع مقياس نرماليزهي
الپالسين گوسي 6بر مبناي روش  ]31[ Lindebergاست.
 Lindebergنشان دادهاست که عوارض و ساختارهاي
موجود در تصوير با استفاده از دايرههايي به صورت
ساختارهايي حبابي شکل 2قابل تقريب هستند .پارامتر
مقياس اين عوارض ،به عنوان نسبتي از دايرههاي تقريب
شده براي آنها و با استفاده از اکسترممهاي تابع مقياس
نرماليزهي الپالسين گوسي تعيين ميشود .بر اين اساس
به منظور استخراج عوارض دايرهاي  ،Hessian-Laplaceدر
ابتدا عوارض اوليه با استفاده از رابطه ( )3و براي مقادير
مختلف از مقياسهاي مشتقگيري استخراج ميشوند.
سپس براي عوارض استخراج شده در مرحله اول ،پارامتر
مقياس معين با استفاده از روش  Lindebergتعيين
ميشود.
اگرچه الگوريتم  Hessian-Laplaceدر مقايسه با
الگوريتم نقطهاي  ،Hessianپايداري بسيار بيشتري در برابر
تغييرات مقياس دارد اما همچنان داراي يک ضعف اساسي
است .ضعف اصلي اين الگوريتم پايداري کم در برابر
تغييرات هندسي ناشي از تغيير نقطهي ديد تصويربرداري
است .در واقع در اين الگوريتم عوارض به صورت دايرهاي
بوده و تغييرات مقياس در دو جهت  xو  yبه طور يکسان
در نظر گرفته ميشود ،اما تغييرشکلهاي ناشي از تغيير
نقطهي ديد تصويربرداري به صورتي است که مقياس در
دو جهت متفاوت است .عالوه براين برخالف تصاويري که
تنها اختالف مقياس دارند ،زواياي بين امتدادها نيز با
تغيير نقطهي ديد تصويربرداري حفظ نميشوند.
به منظور پايداري در برابر تغيير شکلهاي ناشي از
تغيير نقطه ديد Mikolajczyk ،و  ]66[ Schmidالگوريتم
 Hessian-Affineرا توسعه دادهاند .عوارض مستخرج با
استفاده از اين روش به صورت بيضيشکل است .شکل هر
بيضي با استفاده از يک ماتريس حقيقي متقارن  2×2با
1 LOG
2 Blob

که در   Iمقياس انتگرالگيري (وزندهي) و  D

مقياس مشتقگيري بر مبناي تابع گوسين است .مقدارهاي
ويژه و بردارهاي ويژهي اين ماتريس بيانگر اندازه و جهت
نيمقطرهاي بيضي متناظر با آن هستند.
به طور خالصه به منظور استخراج عوارض Hessian-
 Affineدر ابتدا عوارض دايرهاي با استفاده از الگوريتم
 Hessian-Laplaceاستخراج ميشوند (رابطهي (.))3
سپس با استفاده از ماتريس گشتاور مرتبه دوم (رابطهي
( ) )6در يک روند تکراري ،يک بيضي براي هر عارضه
برآورد ميشود.
در اين تحقيق به منظور بهبود پايداري ،تراکم و توزيع
عوارض در الگوريتم  ،Hessian-Affineاز يک استراتژي
ويژه مبتني بر الگوريتم  ]33[ 6UR-SIFTاستفاده
شدهاست .ايدهي اساسي در الگوريتم  UR-SIFTاستفاده از
قيود استحکام و تمايز در يک ساختار شبکهاي و چند
اليهاي است که به منظور استخراج پايدارترين عوارض
تصوير در توزيع يکنواختي از فضاي مکان و مقياس انجام
ميشود .بر اين اساس فرآيند استخراج عوارض Hessian-
 Affineبر مبناي استراتژي  UR-SIFTدر روش پيشنهادي
به ترتيب زير انجام ميگيرد:
( )6در ابتدا عوارض اوليه با استفاده از اکسترممهاي
ماتريس  Hessianچند مقياسه و ماتريس کواريانس
استخراج ميشوند .در اين مرحله به منظور استخراج
تعداد زيادي از عوارض و کنترل تعداد و توزيع آنها را
در فضاي مکان و مقياس ،از يک آستانه کوچک
استفاده ميشود ( 36درصد از اکسترممهاي اوليه
انتخاب ميشوند).
( )2جهت اعمال مسألهي توزيع مقياس ،عوارض اوليه
بر اساس ميزان مقياس خود به چهار اليه مختلف
تقسيمبندي ميشوند .همچنين براي اعمال قيد توزيع

اس

 I 2 ( ) I x I y ( D )
A( I , D )   D2 G( I )   x D
( )6
2
 I x I y ( D ) I y ( D ) 

شکل -2يک مثال از استخراج متراکم عوارض  Hessian-Affineدر روش
پيشنهادي (ابعاد تصوير  366×366پيکسل و تعداد عوارض برابر )666

 -2-2ايجاد توصيفگر MROGH

بعد از استخراج عوارض ،مرحلهي بعدي ايجاد
توصيفگر آنها به منظور مقايسه و تعيين عوارض نظير
است .اين فرآيند از دو مرحلهي اصلي شامل نرماليزه
کردن عوارض بيضيشکل و ايجاد توصيفگر MROGH
تشکيل شدهاست.

1 Uniform Robust-SIFT
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عنوان ماتريس کواريانس توصيف ميشود .ماتريس
کواريانس يک ماتريس ويژه بر مبناي گراديان مرتبهي اول
تصوير بوده و بيان کنندهي جهت غالب گراديان در ناحيه
اطراف يک نقطه است:

مکاني از يک ساختار شبکهاي در هر اليه استفاده
ميشود .براي اين منظور تصوير هر اليه به صورت يک
شبکه منظم بخشبندي شده و تعداد عوارض مورد
نياز در هر سلول با استفاده از محتواي اطالعاتي آن بر
مبناي معيارهاي آنتروپي ،تعداد و پايداري عوارض
اوليه موجود در آن تعيين ميشود.
( )3در نهايت عوارض اوليه در هر سلول بر اساس
ميزان استحکام و تمايز خود بر مبناي پاسخ تابع
الپالسين گوسي و معيار آنتروپي رتبهبندي شده و به
تعداد مورد نياز استخراج ميشوند.
قابل ذکر است که در اين روش تعداد کل عوارض مورد
نياز به عنوان يک پارامتر اوليه تعيين ميشود که عموما به
صورت نسبتي از تعداد پيکسلهاي تصوير در نظر گرفته
ميشود .به منظور دريافت جزئيات بيشتر از روند اين
الگوريتم به منبع [ ]33مراجعه شود .در شکل  2يک مثال
از فرآيند استخراج عوارض با استفاده از روش پيشنهادي
در يک تصوير نمونه نشان داده شدهاست.

تناظريابي پايدار بر مبناي عوارض  Hessian-Affineو توصيفگر MROGH

 -1-2-2نرماليزه کردن عوارض
عوارض  Hessian-Affineبه صورت بيضيهايي با ابعاد
مختلف هستند .به منظور ايجاد توصيفگر مستقل از
اختالفات هندسي مقياس و تغيير نقطهي ديد
تصويربرداري ،هر عارضه بايد به صورت يک دايره با شعاع
ثابت تبديل شود .براي اين منظور از ماتريس کواريانس هر
عارضه استفاده ميشود.
 Lindebergو  ]38[ Gardingو  ]33[ Baumbergنشان
دادهاند که يک ناحيهي بيضيشکل با استفاده از ريشهي دوم
ماتريس کواريانس آن قابل تبديل به يک ناحيهي دايرهاي
است .فرض کنيد بردار  Xبيانگر مختصات هر نقطه درون
ناحيهي يک عارضهي بيضيشکل با ماتريس شکل  Mباشد،
آنگاه براي هر نقطه از آن شرط زير برقرار است:
XT  M X 1

()5

هدف از فرآيند نرماليزه کردن ناحيهي بيضي شکل،
تبديل آن به يک ناحيهي دايرهاي است .فرض کنيد
مختصات نقطهي  Xبعد از نرماليزه کردن برابر  X باشد
آنگاه براي هر نقطه از آن شرط زير برقرار است:

مشخص نرماليزه شوند ،ميزان اختالف آنها تنها يک دوران
ساده است .در واقع اگر بردار  X Rو  X Lبيانگر مختصات
هر نقطه درون دو عارضهي متناظر در دو تصوير راست و
چپ با ماتريس شکل  M Rو  M Lباشند آنگاه داريم:
X L  R  X R

()3

که در آن  Rبيانگر ماتريس دوران ميان دو ناحيه به
ترتيب زير است:
()66

sin  
cos  

که در آن  αزاويهي دوران ميان دو ناحيه است .به
عنوان مثال در شکل  3عوارض بيضيشکل مربوط دو
عارضهي متناظر در دو تصوير مختلف نشان داده شدهاست.
همانطور که مالحظه ميشود ،ميزان اختالف دو ناحيهي
نرماليزه تنها يک زاويهي دوران است.

XT X  r2

()1

که در آن  rبيانگر شعاع ناحيهي نرماليزه شده است.
ماتريس  Mيک ماتريس حقيقي متقارن بوده و واضح است
که در آن روابط  M 1/2  ( M 1/2 )T ، M T  Mبر قرار است.
بر اين اساس با در نظر گرفتن روابط ( )5و ( )1داريم:
()3

1 T
X  X  1
r2

X  r  M 1/2  X
1
X  M 1/2  X
r

فرض کنيد دو عارضهي متناظر بيضيشکل مربوط به
دو تصوير مختلف در نظر گرفته شدهاند که ارتباط هندسي
ميان تصاوير با استفاده از يک تبديل افاين قابل برقرار
کردن است .بر اساس روش  ،]33[ Baumbergدر صورتي
که اين عوارض به صورت يک ناحيهي دايرهاي با شعاع
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α

XT  M X  XT  M 1/2  M 1/2 X 

بدين ترتيب بين مختصات نقاط مربوط به ناحيهي
بيضيشکل عارضه و ناحيهي دايرهاي نرماليزه رابطهي زير
برقرار است:
()8

 cos 
R
  sin 

شکل -3نرماليزهکردن عوارض بيضيشکل ،باال :يک جفت عارضهي
نظير بيضيشکل ،پايين :نواحي نرماليزه شده به همراه اختالف زاويه
دوران در آنها
 -2-2-2ايجاد توصيفگر MROGH

توصيفگر  MROGHيک توصيفگر پيشرفته و متمايز
بر مبناي ادغام هيستوگرامهاي سه بعدي مبتني بر اندازه
و جهت گراديان درجات خاکستري تصوير است [ .]32اين
توصيفگر پايداري مناسبي در برابر تغييرات هندسي و
روشنايي تصوير داشته و براساس ارزيابيهاي انجام شده
عملکرد بهتري در مقايسه با ديگر توصيفگرهاي توزيع مبنا
نظير  SIFTدارد [.]35 .36

اس

شکل -6ايجاد توصيفگر ( ،MROGHالف) ناحيه اطراف عارضه( ،ب) تقسيمبندي پيکسلهاي درون ناحيه بر مبناي رتبهبندي درجات خاکستري آنها،
(ج) ايجاد هيستوگرام جهت براي هر قسمت د) اتصال هيستوگرامها جهت ايجاد توصيفگر نهايي

 -3-2برقراري مطابقت و حذف تناظرهاي اشتباه
به منظور تناظريابي ميان عوارض توصيفگرهاي آنها با
استفاده از معيار فاصلهي اقليدسي مقايسه ميشوند .براي
اين منظور از روش نزديکترين همسايگي نسبت فاصله،

 ،6DRNNبه صورت دو جانبه استفاده ميشود [ .]33در
اين روش نسبت اختالف اولين و دومين نزديکترين
1 Distance Ratio Nearest Neighbor-Based Matching
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ايدهي اساسي در اين الگوريتم استفاده از ترتيب درجات
خاکستري تصوير به منظور ايجاد توصيفگري است که به
صورت ذاتي مستقل از دوران ميباشد .بيشتر توصيفگرهاي
توزيع مبنا از يک ساختار هندسي ويژه که ناحيهي اطراف
عارضه را از نظر مکاني به بخشهاي مختلفي تقسيمبندي
ميکند ،استفاده ميکنند .به عنوان مثال در الگوريتم SIFT
ناحيهي اطراف عارضه به صورت يک شبکهي 6×6
تقسيمبندي ميشود .در توصيفگر  MROGHبهجاي استفاده
از يک ساختار مکاني ،پيکسلهاي درون ناحيهي اطراف
عارضه بر اساس ميزان درجه خاکستري خود در يک ترتيب
نزولي مرتب شده و به  nقسمت مساوي مطابق با شکل -6
(ب) تقسيمبندي ميشوند .در ادامه براي پيکسلهاي مربوط
به هر بخش به طور جداگانه يک هيستوگرام جهت بر مبناي
اندازهي گراديانهاي وزندهي شدهي پيکسلهاي آن ايجاد
ميشود (شکل (-6ج)) .در نهايت مطابق شکل (-6د)
توصيفگر  MROGHبه صورت يک بردار از اتصال مقادير
تمامي هيستوگرامهاي مربوط به هر بخش ،ايجاد شده و به
منظور کاهش اثرات تغييرات روشنايي ،اندازهي آن يکه
ميشود .قابل ذکر است به منظور محاسبهي گراديان هر

پيکسل در ايجاد هيستوگرام جهت در توصيفگر ،MROGH
درجهي خاکستري پيکسلهاي همسايگي هر پيکسل نمونه
با استفاده از يک سيستم قطبي برآورد ميشود .عالوه بر اين
به منظور افزايش بيشتر پايداري و تمايز ،فرآيند گروهبندي
پيکسلها و ايجاد هيستوگرام جهت براي چندين ناحيهي تو
در تو انجام ميشود .در حالت پيشفرض تعداد بخشها براي
تقسيمبندي درجات خاکستري برابر  ،1ابعاد هيستوگرام
جهت برابر  8و تعداد ناحيههاي تو در تو نيز برابر  6در نظر
گرفته ميشود .بر اين اساس ابعاد توصيفگر برابر  632مولفه
خواهد بود.
با توجه اينکه در توصيفگر  ،MROGHپيکسلها به
صورت مکاني تقسيمبندي نشده و گراديان آنها نيز با
استفاده از سيستم مختصات قطبي محاسبه ميشوند لذا
توصيفگر به صورت ذاتي مستقل از دوران خواهد بود.
بنابراين محاسبه اين توصيفگر نياز به فرآيند تخصيص
جهت مشابه ديگر توصيفگرهاي توزيع مبنا نظير SIFT
ندارد .اين موضوع عالوه بر کاهش پيچيدگي محاسبات،
خطاي فرآيند تعيين جهت را نيز حذف ميکند .براي
دريافت جزئيات بيشتر از اين روش به [ ]32مراجعه شود.

تناظريابي پايدار بر مبناي عوارض  Hessian-Affineو توصيفگر MROGH

همسايه (متناظر) که با عنوان قيد تمايز در تناظريابي
شناخته ميشود ،به عنوان آستانه مورد استفاده قرار
ميگيرد .در واقع به منظور اطمينان از صحت فرآيند
تناظريابي ،در اين روش نسبت اختالف اولين نزديکترين
همسايه و دومين نزديکترين همسايه ،براي هر جفت
تناظر بايد از يک مقدار آستانه (برابر  )]66[ 6.8کمتر
باشد تا به عنوان متناظر انتخاب شوند.
مجموعهي تناظرهاي اوليه عموما شامل تعدادي تناظر
اشتباه هستند که بايد شناسايي و حذف شوند .متداولترين
روش حذف تناظرهاي اشتباه ،بررسي سازگاري هندسي
نقاط متناظر در يک مدل هندسي مشخص است .براي اين
منظور در اين تحقيق از قيد هندسي خط اپيپوالر بر مبناي
ماتريس بنيادي استفاده ميشود .ماتريس بنيادي مطابقت
ميان يک نقطه و خط اپيپوالر مربوط به آن را بدون نياز به
پارامترهاي توجيه تصاوير فراهم ميکند .برآورد اين ماتريس
تنها با استفاده از  8نقطهي متناظر صحيح در تصاوير قابل
انجام است [.]66
يکي از روشهاي معمول جهت کنترل سازگاري
تناظرهاي اوليه بر مبناي قيد هندسي اپيپوالر و ماتريس
بنيادي ،استفاده از الگوريتم  RANSACاست .روشهاي
مبتني بر الگوريتم  RANSACماهيت تصادفي داشته و
معموال در تکرارهاي مختلف تعداد محدودي از جوابها
تغيير پيدا ميکند ،در صورتي که ايدهآل اين است که جواب
تناظرهاي نهايي همواره ثابت باشد .در اين تحقيق به منظور
برآورد ماتريس بنيادي و شناسايي و حذف تناظرهاي اشتباه
از يک روش تکراري بر مبناي حذف بدترين اشتباه در هر
تکرار استفاده ميشود .براي اين منظور عناصر ماتريس
بنيادي با بهرهگيري از تمامي جفت تناظرهاي اوليه و با
استفاده از روش نرماليزه [ ]66محاسبه ميشود .سپس براي
هر جفت تناظر اوليه ،ماکزيمم فاصلهي آنها از خط
اپيپوالرشان محاسبه ميشود .در مرحله بعد ،ريشهي
ميانگين مربعات ،RMSE ،اين فواصل ،به عنوان معياري از
دقت تناظريابي برآورد ميشود .مقدار  RMSEبا يک مقدار
آستانه 6.5( TE ،پيکسل) ،مقايسه ميشود ،اگر بيشتر از
آن باشد ،جفت تناظري که داراي بيشترين فاصله از خط
اپيپوالر نظيرشان هستند ،اشتباه تلقي شده و حذف
ميشوند و اين روند تا رسيدن به مقدار آستانهي مورد نظر،
تکرار ميشود .مزيت ديگر روش پيشنهادي کنترل بهتر آن
بر روي دقت تناظريابي است به طوري که ماکزيمم تعداد
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تناظرهايي که آستانهي هندسي مورد نظر را برآورده
ميکنند انتخاب ميشوند.
فرض اساسي در روش پيشنهادي بر اين مبنا است که
ميزان فاصلهي نقاط اشتباه از خط اپيپوالر نظيرشان در
مقايسه با تناظرهاي صحيح بيشتر است .با توجه به
استفاده از توصيفگر بسيار متمايز  MROGHو همچنين
قيد  DRNNدر روش تناظريابي پيشنهادي ،تعداد
تناظرهاي اشتباه در مجموعهي تناظرهاي اوليه نسبتا
محدود بوده و بر اين اساس فرض ناسازگاري بيشتر
تناظرهاي اشتباه در مقايسه با تناظرهاي درست ،دور از
انتظار نخواهد بود.

 -3پيادهسازي و ارزيابي نتايج
روش پيشنهادي در محيط برنامهنويسي
 2015aو با استفاده از يک کامپيوتر با سرعت پردازشي
 2.56گيگا هرتز و حافظهي  8گيگا بايت ،پيادهسازي
شدهاست .به منظور ارزيابي کامل روش پيشنهادي از 1
جفت تصوير برد کوتاه استفاده شدهاست .مشخصات
تصاوير مورد استفاده در جدول  6نشان داده شدهاست.
تصاوير مربوط به مناطق سه بعدي بوده و همچنين ميزان
اختالف موقعيت تصويربرداري در آنها زياد است .اين
موضوع باعث ايجاد اختالفات هندسي و روشنايي نسبتا
زياد در تصاوير شدهاست .عالوه بر اين در بعضي از تصاوير
به دليل تغيير زياد نقطهي ديد تصوير برداري ،ميزان
پوشش مشترک ميان تصاوير کم بوده و همچنين ميزان
پديدهي پنهانشدگي در آنها زياد است .در شکل  5جفت
تصاوير مورد استفاده نشان داده شدهاست.
MATLAB

جدول -6مشخصات تصاوير مورد استفاده (شکل  5مالحظه شود)
شماره

نام

ابعاد (پيکسل)

توضيح

6

DC

866×166

فضاي داخلي

2

Zurich

6286×6626

ساختمان

3

Old-Building

6531×6626

ساختمان

6

Castle

6623×353

قلعه قديمي

5

Church

562×318

کليسا

1

Florence

6531×2668

ساختمان

روش پيشنهادي يک روش ترکيبي بر مبناي دو
الگوريتم اصلي  Hessian-Affineو توصيفگر MROGH
بوده و داراي پارامترهاي مختلفي است .پارامترهاي اصلي
در نظر گرفته شده براي استخراج عوارض در اين

اس

شکل -5تصاوير مورد استفاده (شماره تصاوير مطابق با جدول  6هستند)

 -1-3معيارهاي ارزيابي
يک الگوريتم خوب و با استحکام باال جهت استخراج
عوارض ،الگوريتمي است که درصد بااليي از عوارض
مستخرج توسط آن در تصاوير مختلف ،يکسان باشد .عالوه
بر اين از آنجا که هدف اصلي استخراج عوارض ،تناظريابي
ميان آنها است ،بايد ميزان محتواي اطالعاتي و تمايز
توصيفگرهاي مستخرج از عوارض به اندازهاي باال باشد که
بتوانند به خوبي در طول فرآيند تعيين مطابقت ،متناظر
شوند .دقت مکاني عوارض متناظر شده نيز شرط مهمي در
بسياري از کاربردها در فتوگرامتري است .بر اين اساس
عملکرد روش پيشنهادي با استفاده از سه معيار به ترتيب
زير مورد ارزيابي قرار ميگيرد:

( )6تعداد تناظرهاي درست ( :)Nتعداد تناظرهاي
صحيح مستخرج به عنوان يک قابليت مهم يک
الگوريتم تناظريابي عارضهمبنا خصوصا در
کاربردهاي مدلسازي سه بعدي مطرح ميشود.
( :Recall )2اين معيار به صورت نسبت تعداد
تناظرهاي درست انتخاب شده توسط الگوريتم ،به
تعداد کل تناظرهايي درست موجود تعريف ميشود.
هرچه ميزان پايداري ،تمايز و محتواي اطالعاتي
عوارض مستخرج در فرآيند تناظريابي بيشتر باشد،
ميزان اين پارامتر بيشتر خواهد بود.
( )3دقت مکاني ( :)RMSEبه منظور برآورد دقت
مکاني فرآيند تناظريابي ،از معيار قيد هندسي
اپيپوالر بر مبناي ماتريس بنيادي حاصل از
9
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الگوريتمها مطابق به پارامترهاي پيشنهادي توسط
نويسندگان آنها در منابع [ ]36و [ ]32بودهاست.
ديگر پارامترهاي مربوط به روش پيشنهادي به اين
ترتيب انتخاب شدهاند .تعداد عوارض مورد نياز براي
استخراج در هر تصوير برابر  6.8درصد تعداد پيکسلهاي

آن در نظر گرفته شدهاست .ابعاد شبکهبندي مورد استفاده
براي استخراج متراکم عوارض به صورت شبکههاي مربعي
 666×666پيکسل در نظر گرفته شدهاست .مقدار آستانهي
 TEبراي حذف تناظرهاي اشتباه برابر  6.5پيکسل انتخاب
شدهاست .در ادامه معيارهاي ارزيابي و نتايج بيان ميشود.

تناظريابي پايدار بر مبناي عوارض  Hessian-Affineو توصيفگر MROGH

تناظرهاي به دست آمده استفاده ميشود .براي اين
منظور تعداد  36جفت متناظر دقيق و با توزيع
مناسب در هر جفت تصاوير به صورت دستي انتخاب
ميشود .سپس دقت تناظريابي آنها با استفاده از
روش تناظريابي کمترين مربعات [ ]66بهبود داده
شده و ميزان فاصلهي هر يک آنها از خط اپيپوالر
نظيرشان محاسبه ميشود .در نهايت ميزان ريشهي
ميانگين مربعات فواصل اين نقاط از خط
اپيپوالرشان ،RMSE ،به عنوان دقت مکاني
تناظريابي محاسبه ميشود.
به منظور ارزيابي کامل روش پيشنهادي ،نتايج
تناظريابي حاصل از آن با سه روش ]62[ MSER-SIFT
 ]33[ UR-SIFTو  ]63[ A-SIFTنيز مورد مقايسه قرار
ميگيرد .براي پيادهسازي هر سه روش از برنامههاي تهيه
شده توسط نويسندگان آنها مطابق با پارامترهاي پيش
فرض استفاده شدهاست .در جدول  2مقدار پارامترهاي
اصلي مورد استفاده در روشهاي مورد مقايسه بيان
شدهاست .براي دريافت بيشتر به منابع اصلي مراجعه شود.
جدول -2پارامترهاي ورودي الگوريتمهاي مورد مقايسه
الگوريتم
UR-SIFT

MSER

HessianAffine

A-SIFT

نام پارامتر

مقدار ورودي

تعداد اکتاوها

6

تعداد سطوح مقياس در هر اکتاو

3

مقياس اوليه

6.3

حد فاصل ميان آستانه سطوح مختلف تصاوير باينري

%6.8

ماکزيمم تغييرات مساحت ميان ناحيههاي
Extremal

%6.66

مساحت مينيمم

 26پيکسل

مقياس اوليه

6.1

ضريب ميان مقياس مشتقگيري و انتگرالگيري

6.3

فاصله ميان مقياسهاي متوالي

6.6

تعداد اکتاوها

6

تعداد سطوح مقياس در هر اکتاو

3

مقياس اوليه

6.8

ضريب نمونهبرداري زاويه تيلت

2

 -2-3نتايج و بحث
نتايج تناظريابي روش پيشنهادي و الگوريتمهاي
 UR-SIFT ،MSER-SIFTو  A-SIFTدر جفت تصاوير
مورد استفاده و براي هر سه معيار تعداد تناظرهاي صحيح،
 Recallو دقت مکاني در جدول  3نشان داده شدهاست.
تناظرهاي مستخرج با استفاده از روش پيشنهادي براي

10

جفت تصاوير مورد استفاده نيز در شکل  1نشان داده
شدهاست.
مطابق با نتايح جدول  ،2روش پيشنهادي برتري
معناداري در مقايسه با سه الگوريتم UR- ،MSER-SIFT
 SIFTو  ،A-SIFTبراي هر سه معيار تعداد تناظرهاي
صحيح Recall ،و دقت مکاني دارد .بر اساس نتايج
آزمايشات انجام شده ،براي هر يک از الگوريتمها موارد زير
قابل بيان است:
 الگوريتم

:MSER-SIFT

عوارض

بيضيشکل

مستخرج از اين الگوريتم پايداري بااليي در برابر
اعوجاجات هندسي ،خصوصا عامل تغيير نقطهي ديد
تصويربرداري دارند .مطابق نتايج حاصل از جدول،2
ميزان معيار  Recallدر اين الگوريتم نسبتا باال بوده و
به طور متوسط بعد از روش پيشنهادي در رتبهي دوم
قرار دارد .اما تعداد تناظرهاي مستخرج با استفاده از
اين روش نسبتا کم بوده و ضعيفترين عملکرد را در
مقايسه با ديگر الگوريتمها دارد .عالوه براين در جفت
تصوير شمارهي  ،2فرآيند تناظريابي با استفاده از اين
الگوريتم با شکست مواجه شدهاست .دليل اصلي اين
موضوع ،استخراج تعداد بسيار کم عوارض با استفاده
از اين الگوريتم است .دليل استخراج کم عوارض با
استفاده از اين الگوريتم نيز به دليل نوع عوارضي است
که با استفاده از آن استخراج ميشود .عوارض
مستخرج با استفاده از اين الگوريتم ،نواحي يکنواخت
تصوير هستند که تيرهتر و يا روشنتر از همسايگي
نزديک خود ميباشند .واضح است که تعداد اين نوع
از نواحي ،در مقايسه با ديگر ساختارهاي متمايز
تصويري ،خصوصا در تصاوير با بافت پيچيده و ريز
بسيار کمتر است.
 الگوريتم  :UR-SIFTتعداد تناظرهاي صحيح و
همچنين ميزان معيار  Recallبراي اين الگوريتم در
مقايسه با چهار روش مورد مقايسه ،به طور متوسط
در رتبهي سوم قرار دارد .عالوه بر اين ميزان دقت
مکاني تناظريابي در آن نيز باال نبوده و در رتبه چهارم
قرار دارد .الگوريتم  UR-SIFTعوارض دايرهاي تصوير
را در توزيع يکنواختي از فضاي مکان و مقياس
استخراج ميکند .اين الگوريتم پايداري بسيار بااليي
در برابر تغييرات شديد مقياس دارد اما به دليل
دايرهاي بودن عوارض ،در برابر تغييرات هندسي ناشي

اس

از تغيير موقعيت تصويربرداري پايداري بااليي ندارد.
بر اين اساس اين الگوريتم در تصاويري که ميزان
اعوجاج هندسي ناشي از تغيير نقطهي ديد تصوير
برداري زياد باشد ،نتايج ضعيفتري را ارائه ميدهد.
 الگوريتم  :A-SIFTدر اين الگوريتم از عوارض
دايرهاي الگوريتم استاندارد  ،SIFTدر يک مجموعه از
تصاوير شبيهسازي شده مربوط به منظرهاي مختلف
استفاده ميشود .در واقع در اين روش بهجاي
استخراج عوارض بيضيشکل ،تصاوير مربوط به
منظرهاي مختلف با استفاده از يک تبديل افاين
شبيهسازي شده و همان عوارض دايرهاي الگوريتم
 SIFTدر هر تصوير شبيهسازي شده استخراج
ميشوند .بنابراين تعداد عوارض استخراج شده با
استفاده از اين الگوريتم بسيار زياد است .مطابق انتظار
تعداد تناظرهاي مستخرج و همچنين ميزان دقت
تناظريابي با استفاده از اين الگوريتم نسبتا باال بوده و
به طور متوسط در رتبهي دوم قرار دارد .اما ميزان
معيار  Recallدر اين روش بسيار کم بوده و در
مقايسه با ديگر الگوريتمها ضعيفترين نتايج را دارد.
دليل اصلي اين موضوع نيز استخراج تعداد بسيار زياد
از عوارض نزديک به هم با خصوصيات مشابه است که
باعث کاهش زياد ميزان تمايز توصيفگرهاي آنها در
مقايسه با يکديگر شده و در نتيجه احتمال موفقيت
آنها را در فرآيند تناظريابي کاهش ميدهد.
 روش پيشنهادي :الگوريتم پيشنهادي از عوارض
بيضيشکل حاصل از الگوريتم  Hessian-Affineکه

جدول -3نتايج تناظريابي روش پيشنهادي
شمار
ه

تعداد تناظرهاي صحيح ()#
نام

روش
MSERپيشنهادي SIFT

URSIFT

( Recallدرصد)

روش
MSERA-SIFT
پيشنهادي SIFT

URSIFT

دقت مکاني (پيکسل)
روش
MSERA-SIFT
پيشنهادي SIFT

URSIFT

A-SIFT

6

DC

666

63

235

313

63.8

61.8

66.5

25.6

6.65

6.32

6.53

6.36

2

Zurich

336

-

663

33

66.6

-

31.6

63.6

6.53

-

6.38

6.62

3

OldBuilding

388

35

682

633

32.3

36.6

63.6

66.3

6.16

6.81

6.36

6.86

6

Castle

352

65

633

218

36.2

23.6

61.8

66.3

6.13

6.86

6.32

6.35

5

Church

613

23

636

281

38.1

33.6

23.5

61.5

6.36

6.36

6.83

6.51

1

Florence

358

31

88

663

23.8

26.3

8.3

3.3

6.38

6.62

6.35

6.33
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پايداري بسيار بااليي در برابر تغييرات هندسي دارند
استفاده ميکند .ميزان تکرارپذيري اين عوارض در
تصاوير با اعوجاجات هندسي شديد ناشي از تغيير
موقعيت تصويربرداري بسيار باال است .عالوه بر اين
تعداد آنها نيز بر خالف الگوريتم  ،MSERزياد است.
از طرف ديگر توصيفگر  MROGHمورد استفاده در
روش پيشنهادي تمايز بسيار بااليي داشته و امکان
مطابقت تناظرهاي موجود را با قابليت اعتماد بسيار
بااليي فراهم ميکند .در روش پيشنهادي از استراتژي
موجود در الگوريتم  UR-SIFTبراي استخراج متراکم
عوارض با توزيع يکنواخت استفاده شدهاست .به همين
دليل همانطور که در شکل 1مشخص است ،توزيع
مکاني عوارض در تمامي تصوير خوب است که اين
موضوع در روي دقت مکاني روش پيشنهادي نيز تاثير
بسيار مثبتي داشته و باالترين دقت مکاني را در
مقايسه با ديگر الگوريتمها ارائه ميدهد.
روش پيشنهادي بر مبناي عوارض بيضيشکل
 Hessian-Affineاست بنابراين به منظور انجام تناظريابي
موفقيت آميز الزم است تا تعداد کافي از عوارض پايدار در
تصاوير استخراج شوند .بنابراين در تصاوير اخذ شده از
مناطق کامال يکنواخت دچار اشکال خواهد شد .عالوه بر
اين دقت استخراج و تناظريابي عوارض بيضيشکل خيلي
باال نيست .بنابراين الزم است تا با استفاده از روشهاي
مناسب نظير روش کمترين مربعات  ]66[ OLSMدقت
مطابقت آنها بهبود داده شود.

تناظريابي پايدار بر مبناي عوارض  Hessian-Affineو توصيفگر MROGH

شکل -1نتايج تناظريابي با استفاده از روش پيشنهادي در جفت تصاوير مورد استفاده (شماره تصاوير مطابق با جدول  6هستند)

 -4نتيجهگيري و پيشنهادات
تناظريابي يکي از مهمترين فرآيندهاي مورد نياز در
کاربردهاي فتوگرامتري است .اعوجاجات حاصل از تغيير
موقعيت اخذ تصوير يکي از پيچيدهترين اعوجاجات هندسي
ميان تصاوير بوده و فرآيند تناظريابي عوارض را به شدت
تحت تاثير قرار ميدهد .در اين مقاله يک روش ترکيبي به

12

منظور تناظريابي دقيق ،پايدار و متراکم در تصاوير برد کوتاه
و هوايي که داراي اختالفات هندسي زياد ناشي از تغييرات
شديد موقعيت تصوير برداري هستند ،ارائه شد.
روش پيشنهادي در اين تحقيق شامل سه مرحلهي
اصلي ( )6استخراج عوارض  )2( ،Hessian-Affineايجاد
توصيفگر  MROGHو ( )3تناظريابي و حذف تناظرهاي
اشتباه بر مبناي قيد هندسي اپيپوالر است .عوارض

اس
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 وRecall ،ارزيابي از سه معيار تعداد تناظرهاي درست
دقت مکاني استفاده شد که نتايج بيانگر برتري معنادار
 به طور.روش پيشنهادي در مقايسه با سه روش ديگر است
Recall ،متوسط ميزان معيارهاي تعداد تناظرهاي درست
651 و دقت مکاني براي روش پيشنهادي به ترتيب برابر
. پيکسل حاصل شد6.1  و%33 ،عدد
پيشنهاد ميشود از روش ترکيبي معرفي شده در اين
تحقيق در کاربردهاي اساسي فتوگرامتري نظير توجيه
 مثلثبندي و ايجاد ابر نقاط اوليه استفاده شده و،نسبي
.نتايج با ديگر الگوريتمهاي موجود مقايسه شود

 بهHessian-Affine مستخرج با استفاده از الگوريتم
صورت بيضيشکل بوده و پايداري بسيار بااليي در برابر
 از طرف ديگر توصيفگر.اعوجاحات هندسي دارند
 مورد استفاده در روش پيشنهادي تمايز بسيارMROGH
بااليي داشته و عالوه براين به صورت ذاتي مستقل از
 در مجموع ترکيب دو الگوريتم فوق قابليت.دوران است
.بسيار بااليي را براي روش پيشنهادي ايجاد کردهاست
 جفت1  روش پيشنهادي بر روي،به منظور پيادهسازي
تصوير برد کوتاه با اعوجاجات نسبتا شديد هندسي اجرا
MSER- شده و نتايج با سه الگوريتم مطرح ديگر شامل
 به منظور. مقايسه شدA-SIFT  وUR-SIFT ،SIFT
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