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 چکیذه ۺ
ایٗ ػٛارؼ در فتٌٛزأتزی ٚ  زاًیاخ ،استی ٔختّف ٔاضیٗ تیٙایی ٞاٙٝیسٔ درتٙیادی ٚ اساسی  یىی اس ٔسائُ تزرسی ػٛارؼ ٔٛضؼی

 خٛد ٔتفاٚت است. ٝیٕٞسأٛضؼی یه اٍِٛی تػٛیزی است وٝ تا ػٛارؼ  ػارضٝیه  است. لزارٌزفتٝ ٔٛرداستفادٜ٘یش  اسدٚرسٙجص

خاوستزی  درجٝتافت ٚ  ،تٝ رً٘ تٛاٖیٔ ٞایژٌیٚایٗ  اسجّٕٝ. افتذیٕٔٞشٔاٖ اتفاق  طٛرتٝایٗ تفاٚت در یه یا چٙذ ٚیژٌی  ٔؼٕٛالً

ی ٔختّف است ٚ تیاٖ ٞایتٙذدستٝٚ تٛغیفٍز ػٛارؼ ٔٛضؼی در  آضىارساسی ٞاتٓیاٍِٛردر ایٗ تحمیك ٞذف تزرسی ا٘ٛاع  .اضارٜ ٕ٘ٛد

تٟتزیٗ ػّٕىزد را در ٚجٛد تغییزات ٚ ضزایط ٔختّف تیٗ دٚ تػٛیز ایفا ٕ٘ایٙذ. تا تٛجٝ تٝ  تٛا٘ٙذیٔایٙىٝ چٝ تٛغیفٍزٞا ٚ آضىارساسٞایی 

٘تایج ایٗ  ی ٔختّف تزرسی ضٛ٘ذ.ٞاٙٝیسٔرا در  ٞاآٖی ٚ اساسی اس وارتزدٞای ایٗ ػٛارؼ سؼی ضذٜ چٙذیٗ وارتزد ٟٔٓ اٌستزدٜطیف 

استخزاج ػٛارؼ ٔٛضؼی در تٕأی ٔجٕٛػٝ  ٔٙظٛرتٝتٛاٖ یه اٍِٛریتٓ خاظ را ٕ٘ی ضذٜٔطزحٞای تحمیك ٘طاٖ داد وٝ اس تیٗ اٍِٛریتٓ

-ٞای خاظ خٛد را داضتٝ ٚ تا تٛجٝ تٝ ساختارٞای ٔٛجٛد در تػٛیز ٔیٞا ٔشایا ٚ وارتزدٞا ا٘تخاب ٕ٘ٛد؛ تّىٝ ٞز یه اس ایٗ رٚشدادٜ

 ػٛارؼ ٔٛضؼی ٔفیذ تاضٙذ. فیٚ تٛغ تٛا٘ٙذ در استخزاج
 

  تیٙایی، ػٛارؼ ٔٛضؼی، آضىارساس، تٛغیفٍزفتٌٛزأتزی، سٙجص اس دٚر، ٔاضیٗ کلیذی ۺهای واشه
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 هقذهه -۱

اینٗ تفناٚت در ینه ینا      ٔؼٕٛالً خٛد ٔتفاٚت است. ٝیٕٞسأٛضؼی یه اٍِٛی تػٛیزی است وٝ تا ػٛارؼ  ػارضٝیه 

 اضنارٜ ٕ٘نٛد.  خاوستزی  درجٝتافت ٚ  ،تٝ رً٘ تٛاٖ یٔ ٞا یژٌیٚایٗ  اسجّٕٝ .افتذ یٕٔٞشٔاٖ اتفاق  طٛر تٝ 1چٙذ ٚیژٌی

ونٝ در وارتزدٞنای ٌٛ٘ناٌٖٛ     ضنٛ٘ذ  یٔٚ تٝ تٛغیفٍزٞایی تثذیُ  زدیٌ یٔاس ٔزوش یه ٘احیٝ ا٘جاْ  ٞا یزیٌ ا٘ذاسٜ اغّة

 ،4ی تٛدٖٔحّ ،3شیتٕا ،2یزیرپذاتىزی ٞا یژٌیٚ. ػٛارؼ ٔٛضؼی ٔٙاسة در دٚ تػٛیز دارای ز٘ذیٌ یٔلزار  ٔٛرداستفادٜ

ٖ   -1تنٛدٖ خنٛد اس دٚ ٔؼینار:     زیتىزارپنذ ٚیژٌی  وٝ یطٛر تٝ. تاضذ یٔ 7ی/واراییٚر ، تٟز6ٜدلت ،5تؼذاد ٚ  ۸ٔسنتمُ تنٛد

تشرٌی در تػاٚیز ٔٛاجٝ تاضنیٓ ٕ٘نٛد    ٘سثتاًتا تغییز ضىُ  وٝ یدرغٛرتاست. تحث ٔستمُ تٛدٖ  تطىیُ ضذٜ ۹استحىاْ

غینز اینٗ    ، درتتٛا٘ٙذ ایٗ تغییزات را ٔذَ وٙٙنذ  وٝ در غٛرت أىاٖ ضٛد یٔیی استفادٜ ٞا رٚشپیذا ٔی وٙذ وٝ اغّة 

 ،ی ػٛارؼذاریپا. در سٔیٙٝ ی استحىاْ ٔی تٛاٖ تٝ ٌزدد یٔی ریاضی استفادٜ ٞا ٔذَجٟت رفغ ایٗ تغییزات اس  غٛرت

ی را رسناس آضىاوٛچه تاضذ اضارٜ داضت تٝ طٛری ونٝ اینٗ تغیینزات دلنت      ٘سثتاًتغییز ضىُ در تػاٚیز  وٝ یدرغٛرت

اثنزات ٌسسنتٍی    ،ضأُ ٘ٛیش تػنٛیزی  ضٛد یٔرٚی استحىاْ  زیتأث. اسجّٕٝ تغییزاتی وٝ تاػث دٞٙذ یٕ٘خیّی واٞص 

 .[1] تاضٙذ یٔٔات ضذٌی ٚ غیزٜ  ،تػٛیز

ٝ دارد.  ضذٜ ییضٙاسا ػارضٝیه تٛغیفٍز ٘یش تزای تٛغیف آٖ  ٔؼٕٛالًػٛارؼ ٔٛضؼی  آضىارساسیه  ٝ  یطنٛر  تن ینه   ون

 ٗین ا تاضنذ.  ،اسنت  ضنذٜ  ییضٙاسنا یی وٝ در ٕٞسنایٍی ػنٛارؼ   ٞا ىسُیپاس تٕأی  زٔجٕٛػٝیسیه  تٛا٘ذ یٔتٛغیفٍز 

. تنزای ٔاناَ در وارتزدٞنایی    ا٘نذ  دادٜی را اس خٛد ٘طاٖ شیآٔ تیٔٛفمی ٔختّف ٘تایج ٞا صیآسٔادر  ،تٛغیفٍزٞای ٔحّی

ی ٚینذئٛیی ٚ  ٞنا  دادٜاسنتخزاج   ،ی رتنات اتین  ٔىاٖ ،تاسیاتی تػٛیز ،تافت عی، تطختطخیع ػٛارؼ، ٕٞچٖٛ تٙاظزیاتی

 .[1] ا٘ذ ذٜیٌزد٘تایج  تٟثٛدساخت پا٘ٛرأا استفادٜ اس تٛغیفٍزٞا تاػث 

ٝ ی ٞنا  یژٌن یٚی تیٗ دٚ تػٛیز، استخزاج ٘ماطی است وٝ دارای اتیتٙاظزٔزاحُ در تحث  ٗیتز ٟٔٓیىی اس   فنزد  ٔٙحػنزت

ٝ یی را استخزاج ٕ٘ٛد ونٝ  ٞا فیتٛغ ،تػٛیز 2تاضذ ٚ ٘یش تتٛاٖ تا استفادٜ اس اطالػات ٕٞسایٍی آٟ٘ا در  ٖ  تن ٔؼینار   ػٙنٛا

ػٛارؼ ٔٛضؼی ٘مص وّینذی را در تحنث    جٝیدر٘ت ضثاٞت ٚ یا ػذْ ضثاٞت در تٙاظزیاتی تیٗ دٚ تػٛیز استفادٜ ضٛد.

ایٙىنٝ چنٝ    ،ی استخزاج ٚ تٛغنیف ػنٛارؼ ٔٛضنؼی   ٞا تٓیاٍِٛری اس ا ٌستزدٜ. تا تٛجٝ تٝ طیف ذیٕ٘ا یٔتٙاظزیاتی ایفا 

. رٚد یٔن ا٘تخاب ضٛد وٝ تاالتزیٗ تاسدٜ را داضتٝ تاضذ ینه چناِص تطنٕار     زیدٚ تػٛاٍِٛریتٕی در ضزایط ٔحیطی تیٗ 

 تاسیاتی تػٛیز ،تؼذی 3ی ساس ٔذَ ،ٚرٚد ػٛارؼ ٔٛضؼی در سایز وارتزدٞا ٘ظیز استخزاج اٞذاف ٚ ػٛارؼ ٗیتز اػالٜٚ 

ی اتین ٚ ارس. در اینٗ تحمینك ٞنذف تزرسنی     ذین ٕ٘ا یٔن تزجستٝ  صیاسپ صیت٘یاس تٝ تزرسی ایٗ دستٝ اس ػٛارؼ را  …ٚ 

ٝ ی اسنتخزاج ٚ تٛغنیف ػنٛارؼ ٔٛضنؼی     ٞا تٓیاٍِٛرتز رٚی  ضذٜ ا٘جاْتحمیمات  آٚردٖ اطالػنات   تنٝ دسنت   ٔٙظنٛر  تن

َ      در ضنزایط  ٞا تٓیاٍِٛری ٘حٜٛ ػّٕىزد ایٗ  ٙٝیدرسٔ ٚ ٕٞچٙنیٗ   ٔمینا....  ،دٚراٖ ،ٔختّنف تنیٗ تػناٚیز ٔا٘ٙنذ ا٘تمنا

 است.  اسدٚر سٙجصاستفادٜ اس ایٗ ػٛارؼ در وارتزدٞای ٔختّف فتٌٛزأتزی ٚ 

                                                 
1 Feature 
2 Repeatability 
3 Distinctiveness 
4 Locality 
5 Quantity 
6 Accuracy 
7 Efficiently 
8 Invariance 
9 Robustness 
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 .... های استخراج و توصیفمیتالگور بررسی و ارزیابی
 صذاقت ینام ی،عباد یذحم ی،قربان یبرزفر ی.عوارض.......

 ی آشکارسازی عوارض هوضعیها تنیالگور -۲

تٝ جٟنت اسنتخزاج    وٝ ػٛارؼ ٔٛضؼی ٔٛجٛد در تػٛیز را ضٙاسایی وٙٙذ. ضٛ٘ذ یٔیی ٔؼزفی ٞا تٓیاٍِٛردر ایٗ تخص 

ٝ  ٞنا  تٓیاٍِنٛر ی وّی ا دستٝتٝ سٝ  تٛاٖ یٔاست وٝ  ضذٜ ارائٝی ٔختّفی ٞا تٓیاٍِٛرػٛارؼ ٔٛضؼی   ،ی ضٙاسنایی ٌٛضن

ی ٞنا  تٓیاٍِنٛر . اس تنیٗ  [1]ی ٕ٘نٛد  تٙنذ ٓ یتمسن ی استخزاج ٘ٛاحی تػٛیزی ٞا تٓیاٍِٛری تػٛیزی ٚ ٞا حثابضٙاسایی 

  .ا٘ذ ضذٜ دادٜتٛسؼٝ  زاًیاخوٝ  ضٛد یٔیی پزداختٝ ٞا تٓیاٍِٛرتٝ  ضذٜ ارائٝ

۲-۱- ۱0
SURF 

ٔستمُ اس ٔمیا. است ونٝ تنز    آضىارساس. ایٗ رٚش یه [3]است  پیطٟٙاد ضذٜ Bayتٛسط  SURF اٍِٛریتٓ آضىار ساس

ٝ   Hessian. در ایٗ رٚش تٝ ٔٙظٛر افشایص سنزػت ٔناتزیس   ضٛد یٔتِٛیذ  Hessianٔثٙای ٔاتزیس  وّنی تنا    غنٛرت  تن

تزای رفتٗ اس یه ٔمیا. تٝ ٔمیا. تؼذی در تػنٛیز،   .ضٛد یٔتمزیة سدٜ  11استفادٜ اس یه ٔجٕٛػٝ اس فیّتزٞای جؼثٝ

ُ  .[4] ا٘ذ ٔٙاسةی ٌٛسیٗ تزای تزرسی ٔىاٖ ٚ ٔمیا. ٘ماط ٞا وزُ٘ ٘یاسی تٝ ٘زْ وزدٖ تػٛیز ٘یست. تاینذ   أا در ػٕن

ایٗ ٔٛضٛع را تا استفادٜ اس  SURFسٕت چپ( تا تتٛا٘ٙذ ػٛارؼ را ٔؼزفی ٕ٘ایٙذ.  1)ضىُ  ٌسستٝ ساسی غٛرت ٌیزد

دْٚ ٌٛسیٗ ٞستٙذ وٝ تنا اسنتفادٜ اس ا٘تٍنزاَ     ٔزتثٝتمزیثی اس ٔطتك  ،راست 1ضىُ   ٕ٘ٛدٜ است. تزطزففیّتز جؼثٝ 

ٖ یٞا ا٘نذاسٜ ٔسنتمُ اس   تٛا٘ٙنذ  یٔ سزػت تٝ [5] 12تػٛیز ٝ  ٞنا  یتزرسن ارسیناتی ضنٛ٘ذ. پنس اس     طنا  ،[1] ی غنٛرت ٌزفتن

 ذین ٕ٘ا یٔن تا تٛجٝ تٝ ایٙىٝ اس ینه تمزینة وّنی اسنتفادٜ      SURF آضىارساساس  آٔذٜ دست تٝاست وٝ ٘تایج  ضذٜ ٔطاٞذٜ

ٝ یدر٘تاس وزُ٘ ٌٛسیٗ ٌسستٝ ضذٜ است.  آٔذٜ دست تٝتسیار ٘شدیه تٝ ٘تایج  تمزینة   تٛا٘ٙنذ  یٔن فیّتزٞنای جؼثنٝ    جن

 است.  SURF آضىارساساس  آٔذٜ دست تٝ٘تایج  دٞٙذٜ ٘طاٖ( 2ضىُ ) .ٔٙاسثی اس ٔطتمات ٌٛسی تاضٙذ

 

فیلتر جعبه  بیتقر ;xyو در جهت  yدوم به ترتیب در جهت  هرتبههشتق جسئی  ()حالت گسسته :( از چپ به راست۱شکل )

SURF  برای هشتق دوم گوسین به ترتیب در جهتy  و در جهتxy ;  [۱]باشنذ یههناطق خاکستری دارای هقادیر صفر 

 
 SURF [۱] آشکارسازاز  آهذه دست بهنتایج  :(۲شکل )

                                                 
10 Speed up Robust Features 
11 Box filters 
12 integral images 
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۲-۲- ۱۳
MSER 

ُ ی رٚی تػناٚیز  آستا٘ٝ ٌنذار  تز ٔثٙای حذ  MSERاٍِٛریتٓ ٝ  ضنى ُ  [6]اسنت   ٌزفتن ٞنای درٖٚ ٘نٛاحی    . تٕناْ پیىسن

ٞنای خنارج اس ٔنزس اینٗ ٘نٛاحی       تٛسط ایٗ اٍِٛریتٓ دارای درجات خاوستزی تیطتز ٚ یا وٕتز اس پیىسُ ضذٜ ییضٙاسا

اغنّی   ٞای ٔختّف، تػاٚیز تایٙزی ٔتفناٚت اس تػنٛیز   آستا٘ٝ است وٝ تا ا٘تخاب حذ غٛرتٗ یتذاغّی وار  ذٜیاٞستٙذ. 

ٝ   ی وٕتزیٗ تغییز در آٖآستا٘ٝ ٌذار ضٛد. ٘ٛاحی اس تػٛیز وٝ طی فزآیٙذ حذ ایجاد ٔی ػٙنٛاٖ ٘نٛاحی    ٞا ایجاد ضنٛد، تن

َ غٛرت ینه تیینی اسنت.     ٞای ٔستمُ اس افایٗ، ضىُ خزٚجی تٝ ضٛ٘ذ. در اغّة اٍِٛریتٓ پایذار ضٙاسایی ٔی ٝ  حنا  آ٘ىن

ٞنای اَٚ ٚ دْٚ  14 (. در ایٙجا تا تٛجٝ تٝ ٕٔٙنت 3وٙذ )ضىُ  خزاج ٔی٘ٛاحی ٘أٙظٕی اس تػٛیز را است MSERاٍِٛریتٓ 

ُ   ٔی (. دلنت اینٗ اٍِنٛریتٓ در تؼینیٗ ٔٛلؼینت ػنٛارؼ       4تٛاٖ ایٗ ضىُ ٘أٙظٓ را تا یه تییی جایٍشیٗ ٕ٘نٛد )ضنى

. ٕٞچٙنیٗ سنزػت اینٗ اٍِنٛریتٓ در     [7]ٞای تػٛیز تیطتز اسنت  حثاب وٙٙذٜ استخزاجٞای  تػٛیزی ٘سثت تٝ اٍِٛریتٓ

    ٝ ػٙنٛاٖ وارآٔنذتزیٗ اٍِنٛریتٓ ٔسنتمُ اس افنایٗ       ضٙاسایی ػٛارؼ تػٛیزی تاال تٛدٜ ٚ در تحمیمنات غنٛرت ٌزفتنٝ تن

 .[7]است  ضذٜ یٔؼزف

 
 MSER [۱](ۺ نواحی ناهنظن استخراج شذه توسط الگوریتن ۳شکل )

 
 MSER [۱]به جای نواحی ناهنظن در الگوریتن  ها یضیب(ۺ جایگسینی ۴شکل )

۲-۳-۱۵
FAST 

 SUSAN [23] آضىارسناس ایٗ اٍِٛریتٓ تز ٔثٙنای   .[8]است ارائٝ ضذٜ Rosten and Drummondتٛسط  FASTاٍِٛریتٓ 

را وٝ در یه ٕٞسایٍی اس پیىسُ ٔزوشی ٔطاتٟت دار٘ذ ٔحاسثٝ  ٞا ىسُیپیه ٘سثتی اس  SUSANاست.  طٟٙادضذٜیپ

را تٟٙا رٚی یه داینزٜ تنا ضنؼاع ثاتنت      ٞا ىسُیپوٝ  است درآٔذٜ٘یش تٝ اجزا  FAST تٓیاٍِٛر. ایٗ ایذٜ تٛسط ذیٕ٘ا یٔ

ٝ اطنزاف   تزای تؼییٗ ٔؼیاری جٟت ارسیاتی .ذیٕ٘ا یٔٔمایسٝ  ٔٛرد٘ظز ٘مطٝاطزاف یه  ی وا٘ذینذ ینه داینزٜ    ٞنا  ٌٛضن

٘سنثت  تز  رٚضٗ، ٔطاتٝ ٚ تز هیتاری ٞا زٔجٕٛػٝیستٝ  ٞا ىسُیپ. ضٛد یٔپیىسُ در ٘ظز ٌزفتٝ  16تا  ) 5ضىُ (ٔطاتك 

ID3. تا استفادٜ اس اٍِٛریتٓ ضٛ٘ذ یٔی تٙذ طثمٝتٝ پیىسُ ٔزوشی 
 اسنت ایٙىٝ آیا پیىسُ وا٘ذیذ ٌٛضٝ  در ٔٛرد، [9] 16

                                                 
13 Maximally Stable Extremal Regions 
14 Moment 
15 Feature From Accelerated Segment Test 
16 Induction of decision trees 
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ُ یپسیزٔجٕٛػنٝ اس   3تنز رٚی   17ی آ٘تزٚپیزیٌ ا٘ذاسٜی تا زیٌٓ یتػٕ. ایٗ زدیپذ یٔی غٛرت زیٌٓ یتػٕیا ٘ٝ  ی ٞنا  ىسن

 .ذیآ یٔ تٝ دست جادضذٜیا

 
 FAST[۱] آشکارسازتوسط  شذه یبررسی ها کسلیپتصویری از  :(۵شکل )

 
 FAST[۱] آشکارسازتوسط  شذه ییشناساهوضعی  عوارض :(۶شکل )

یتٓ ٘سنثت تنٝ تغیینزات ٔمینا.     اٍِنٛر  ٗین ا .اسنت  FAST آضىارسناس تٛسط  ضذٜ استخزاج٘ماط  دٞٙذٜ ٘طاٖ( 6) ضىُ

 .[1]٘یست  ٔستمُ

 ی توصیفگر عوارض هوضعیها تنیالگور-۳

. تا استفادٜ اس اطالػات ٔحّنی  است٘یاس تٝ اطالػات تػٛیزی  وارتزدٞااستخزاج ػٛارؼ ٔٛضؼی در تزخی  اس ٔزحّٝپس 

ٝ تزدار تٛغیفٍزی تِٛیذ ضٛد وٝ در تسیاری اس وارتزدٞنا   ضذٜ، استخزاج ٘مطٝاطزاف  ٖ  تن ٔؼیناری جٟنت سنٙجص     ػٙنٛا

یی وٝ اخیزا تٛسؼٝ دادٜ ضذٜ ا٘نذ تزرسنی   ٞا تٓیاٍِٛر. در ایٗ تخص تزخی اس ٌزدد یٔضثاٞت ٚ یا ػذْ ضثاٞت استفادٜ 

 ػٛارؼ ٔٛضؼی را تٛغیف ٕ٘ایٙذ. تٛا٘ٙذ یٔوٝ  ٌزد٘ذ یٔ

۳-۱- GLOH 

 اسنت.  طٟٙادضنذٜ یپافشایص استحىاْ ٚ تٕنایش آٖ   ٔٙظٛر تٝوٝ  استSIFT  [10]تٛغیفٍز ضذٜ  دادٜایٗ تٛغیفٍز تٟثٛد 

ٝ الینٝ   3در  ی لطثیا ضثىٝدر یه ساختار  SIFTتٛغیفٍز  درٚالغی ایٗ تٛغیفٍز تزا  16اسنت ٚ تجنای    ضنذٜ  ٔحاسنث

ی وٝ ٚجٛد دارد ایٗ است وٝ لسنٕت ٔزونشی   ا ٘ىتٝ. ضذٜ است استفادٜلسٕت در ایٗ تٛغیفٍز  17اس  SIFTلسٕت در 

 ٗین ا .ا٘ذ ضذٜلسٕت ٔختّف ٌسستٝ ساسی  16٘یش تٝ  ٞا جٟت ی ٘طذٜ است.تٙذٓ یتمسٟات ٔختّف ایٗ تٛغیفٍز در ج

ُ     ( است16×17=272) 272تٛغیفٍز دارای یه تزدار تا اتؼاد  PCA وٝ ا٘ذاسٜ ایٗ تٛغنیفٍز تنا اسنتفادٜ اس تثنذی
تنٝ   18

 .وٙذ یٔ واٞص پیذا ٔؤِفٝ 128

                                                 
17 Entropy 
18 Principal Components Analysis 
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۳-۲-DAISY 

تا اینٗ تفناٚت ونٝ سنزػت ٔحاسنثات       ،است ضذٜ ٌزفتٝاِٟاْ  GLOHٚ تٛغیفٍز  SIFTاس تٛغیفٍز  DAISYتٛغیفٍز 

جٟنت ٔحاسنثٝ    8در   DAISY. تٛغیفٍز [11] تاضذ یٔ ٔؤثزتزٚ تزای ا٘جاْ ٔحاسثات پیچیذٜ ٚ ٔتزاوٓ  ستتسیار تاال ا

(. i<H>1) ضنٛد  یٔن سناختٝ   Giتػنٛیز جٟتنی     H=8تزای تػٛیز ٚرٚدی ٔٛجنٛد اتتنذا تنٝ تؼنذاد      وٝ یطٛر تٝ ضٛد یٔ

Go        ٌزادیاٖ تػٛیزی در ٔحُ  ا٘ذاسٜتزاتز تا(u, v تزای جٟت )o اٌز ایٗ ٔمذار در ٔحُ است .(u, v ) اس  تنز  تنشري

. تا ایٗ زدیٌ یٔٚ در غیز ایٗ غٛرت ٔمذار غفز تؼّك  زدیٌ یٌٔسستٝ ساسی غٛرت  ٞا جٟتاس  ٞزوذاْغفز تاضذ تزای 

 . ضٛد یٔوار تمارٖ تغییزات درجات خاوستزی حفظ 

 است. ضذٜ دادٜ( ٘طاٖ 7ی ٔختّف در ضىُ )ٞا ا.یٔمٚ  ٞا جٟتتػٛیز جٟتی در  ٔحاسثٝ ٘حٜٛ

 
 [11]ی هختلف ها اسیهقبرای جهات و  DAISYرونذ تشکیل تصویر جهتی در توصیفگر  :(۷شکل )

ونٝ ضنأُ    ضنٛد  یٔتز رٚی ٞز پیىسُ تزداری ساختٝ  وٝ یطٛر تٝ ،ضٛد یٔایجاد  DAISYتز رٚی ٞز پیىسُ تٛغیفٍز 

( در 8ٔطناتك تنا ضنىُ )   ، ی ٔختّنف ٞا ا.یٔمتزای  ٔٛرد٘ظزٔحُ پیىسُ  ٚ ی جٟتی واِ٘ٛٛ ضذٜ استزٞایتػٛٔمادیز 

( تٛغنیفٍز  8ضىُ ). در دارد ٞا زٜیدای اپزاتٛر ٌٛسی ارتثاط ٘شدیىی تا ضؼاع وٙٙذٌ ٘زْاست. ٔمذار  ضذٜ ٚالغٔزوش دٚایز 

DAISY  ٖاست ونٝ ضنؼاع آٖ تنا     ٔٛرد٘ظزیه ٔٙطمٝ اس اطزاف پیىسُ  دٞٙذٜ ٘طاٖٞز دایزٜ  ،وٝ در آٖ دٞذ یٔرا ٘طا

ی اس ٔىاٖ پیىسُ ٔزونشی ونٝ اس   ٞا تیٔٛلؼ دٞٙذٜ ٘طاٖ+( ػالٔت ) ٔیشاٖ ا٘حزاف اس ٔؼیار وزُ٘ ٌٛسی ٔتٙاسة است.

ٝ ی ضذٜ اسنت  تزدار ٕ٘ٛ٘ٝتػاٚیز جٟتی واِ٘ٛٛ ضذٜ  ٝ  یطنٛر  تن ٗ  .ٌنزدد  یٔن ٔحاسنثٝ   ٞنا  آٖتٛغنیفٍز اس رٚی   ون  داضنت

تٝ ٘زٔی غٛرت ٌینزد ٚ پاینذاری در تزاتنز دٚراٖ افنشایص      ٞا ا.یٔمتا ا٘تماَ تیٗ  ضٛد یٕٔٞپٛضا٘ی تیٗ ٘ٛاحی ٔٛجة 

 یاتذ.

را در ٘ظنز   جادضنذٜ یای ٔختّنف  ٞنا ٝ ین التٕناْ   وٝ یدرغٛرت. ٌزدد یٔیه ٘زٔاالیش  غفزتاتیٗ  ضذُٜ یتطىٔمادیز تزدار 

 ( تٝ دست خٛاٞذ آٔذ.u,vی ٔختّف تزای ٔٛلؼیت )ٞاٝ یالدر  دغاْ ٕ٘ٛدٖ تزدارٞاا تا DAISYتٍیزیٓ تٛغیفٍز وأُ 

 
 DAISY [11] فگریتوص (ۺ۸شکل )
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۳-۳- BRIEF
۱۹ 

 Pتػٛیزی را  ی لطؼٝ هی وٝ یدرغٛرت .[12] ستا 20تػٛیزی ی لطؼٝ  هتایٙزی اس ی رضتٝ هتٛغیف ی BRIEFتٛغیفٍز 

 تٝ ضىُ سیز خٛاٞذ تٛد. ذضذٜیتِٛ٘ظز تٍیزیٓ تػٛیز تایٙزی  در

                 (1راتطٝ )

          {
           

              
 

 .ضٛد یٔ( ٔحاسثٝ 2) راتطٝاست. تزدار ٚیژٌی تا  x ٘مطٝیه  در Pٔمذار ضذت اس  P(x)وٝ در آٖ 

ی وٝ تٟتزیٗ ػّٕىنزد را در اینٗ تٛغنیفٍز دارد    ا یؼیتٛس .ستتایٙزی ای تػٛیز ٞا ىسُیپتزاتز تؼذاد وُ  n تاال راتطٝدر 

٘سنة   BRIEF. تٛغیفٍز ضٛد یٔفزآیٙذی تز رٚی تػٛیز اتتذا تػٛیز ٘زْ  ٞزٌٛ٘ٝ. لثُ اس ا٘جاْ [12]ی است ٌٛستٛسیغ 

یاتی تنا ضىسنت    تٙاظزختالف دٚراٖ تیص اس یه حذ در دٚ تػٛیز ػّٕیات غٛرت ٚجٛد ا ٚ درتٝ دٚراٖ ٔستمُ ٘یست 

 .[13] ضٛد یٔرٚتزٚ 

۳-۴- OBR
۲۱ 

 طٛر ٕٞاٖ .[13]است  است وٝ ٘سثت تٝ دٚراٖ پایذار ضذٜ BRIEF ٚ تٛغیفٍز FAST آضىارساسایٗ تٛغیفٍز تزویثی اس 

در تزاتز دٚراٖ دٚ تػٛیز پایذار ٘یست. یه رٚش وارآٔنذ تنزای پاینذار     BRIEF فٍزیتٛغ وٝ در لسٕت لثّی اضارٜ ضذ،

ٝ تػنٛیز  ٔجٕٛػن  nاست. تنزای ٞنز ٘مطنٝ اس     1در ٘ظز ٌزفتٗ جٟت ٘ماط وّیذی ،ٕ٘ٛدٖ ایٗ تٛغیفٍز ٘سثت تٝ دٚراٖ

 .ضٛد یٔ فیتؼز n×2یه ٔاتزیس  (  ,  )تایٙزی در ٔىاٖ 

                     (3) راتطٝ

(       
       

)  

در  BRIEF فٍزیتٛغن ٔا تٝ ساختار پایذاری اس  Rθٚ ٔاتزیس دٚراٖ ٔزتٛطٝ  θتػٛیز  ٞای لطؼٝی زیٌ جٟتتا استفادٜ اس 

 (.5( ٚ )4ٔطاتك رٚاتط ) ٓیرس یٔتزاتز دٚراٖ 

                           (4) راتطٝ

     

                                                        (5) راتطٝ

    

. جٟنت رفنغ اینٗ    [13] دٞذ یٕ٘را ٘طاٖ  ضذٜ استخزاجػٛارؼ  ― جٟت―یی است وٝ آضىارساسٞاجشٚ  FAST آضىارساس

22ٔثتٙی تز ضذت ٔزوش است ضذٜ ارائٝٔطىُ رٚضی 
ٝ  وٝ وٙذ یٔ. ایٗ رٚش فزؼ [14] اس ضنذت   23افسنتی  ،ضذت ٌٛضن

 ه. ٕٔٙنت ٞنایی اس ین   دٞنذ  یٔن ٘سنثت   ضنذٜ  استخزاجتٝ ػٛارؼ  جٟت هٔزوش است ٚ تا استفادٜ اس تزدار تیٗ ایٗ دٚ ی

 آٚرد. تٝ دسترا 24ٔزوش تٛاٖ یٔتا استفادٜ اس ایٗ ٕٔٙت ٞا  ذیآ یٔ تٝ دستی تػٛیز ی لطؼٝ

)                   (6) راتطٝ
   

   
 
   

   
)  

                                                 
19 

Binary robust independent elementary features
 

20 
Image Patch

 

21 
Oriented FAST and Rotated BRIEF

 

22 
intensity centroid

 

23 
offset

 

24 
Centroid

 



 

7 

 مهنذسی فناوری اطالعات مکانی اولین کنفرانس ملی

1394دی ماه  30و  29  

⃗⃗⃗⃗  ییجا جاتٝآٔذٖ تزدار  تٝ دستتا   .ضٛد یٔتؼییٗ  ضذٜ استخزاج ػارضٝ( جٟت ٔزتثط تا 12) راتطٝ ٔطاتك  ⃗ 

θ                                   (7) راتطٝ                  

۳-۵- DSIFT
۲۵ 

 SIFT  تٛغیفٍز  [10]. در استی ٌزادیاٖ ٔحّی ٞا یژٌیٚیه تٛغیفٍز ػٛارؼ ٔٛضؼی اسSIFT ی اس ػنٛارؼ  ا ٙذٜیٕ٘ا

تٛغنیفٍز   وٝ یدرحاِ. تاضذ یٔ ضذٜ ییضٙاساٚ  ضذٜ استخزاجدر تػٛیز است وٝ ٔتطىُ اس ػٛارؼ  ضذٜ استخزاج پزاوٙذٜ

Dense SIFT   8در ٞز سنَّٛ تنٝ    ٞا جٟتٚ  ذیٕ٘ا یٔجذا  4×4سِّٛی ٝیآراتزای ٞز پیىسُ در تػٛیز یه ٕٞسایٍی تا 

. ذین آ یٔن  تنٝ دسنت  تزای ٞز پیىسُ  SIFTتٛغیفٍز  ٙذٜیٕ٘ا ػٙٛاٖ تٝتؼذی  128یه تزدار  ؛ ٚضٛ٘ذ یٔلسٕت ٌسستٝ 

جشء اغّی تٛغیفٍز  SIFT Image ،3. جٟت ٕ٘ایص [15]ضٛد یٔ٘أیذٜ  SIFT Imageی ٞز پیىسُ تزا SIFTتٛغیفٍز 

SIFT  ی اغّی تٝ فینای  ٞا ٔؤِفٝ ػٙٛاٖ تٝ اس یه تػٛیز ٔحاسثٝ ٔی ٌزدد ٚ سپسRGB   ُ9ضنىُ )  ضنٛد  یٔن ٔٙتمن ، 

  اِف(.

 ب                         اِف                                                                                 

                              

 د                                                               ج                                                 

                                                                                              

 SIFT Image [16](ۺ نوایشی از ۹شکل)

، 9ٔطناتك )ضنىُ    RGBاس ینه تػنٛیز     SIFT Image تؼذی 3تؼذی تٝ یه فیای  128تا تػٛیز ٕ٘ٛدٖ یه تٛغیفٍز 

تنٝ  یی وٝ رً٘ ٔطاتٟی دار٘نذ ٕٔىنٗ اسنت    ٞا ىسُیپ. در ایٗ ٕ٘ایص ضٛد یٔ( ٔحاسثٝ ٚ ٕ٘ایص دادٜ ، د9ضىُ( ٚ )ب

است ونٝ   ضذٜ استفادٜ SIFT Flowدر اٍِٛریتٓ   Dense SIFTیه ساختار ٔحّی ٔطتزوی اضارٜ داضتٝ تاضٙذ. تٛغیفٍز 

 .[15]است ضذٜ استفادٜی اتیتٙاظزتؼذ در  128در آٖ تٕاْ 

 کاربردهای عوارض هوضعی -۴

ٓ در ایٗ تخص تا تٛجٝ تٝ وارتزد فزاٚاٖ ػٛارؼ ٔٛضؼی در ٔسائُ ٌٛ٘ناٌٖٛ چٙنذ ٕ٘ٛ٘نٝ اس     وارتزدٞنای اینٗ    ٗیتنز  ٟٔن

 است. ضذٜ  یتزرسٞای ٔختّف  ٙٝیسٔػٛارؼ در 

                                                 
25 Dense SIFT 
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ٔطاتمنت ٔیناٖ دٚ ینا چٙنذ      ٗیتنز  كیدلتػٛیز یه تىٙیه تٙیادی در پزداسش اس تػٛیز تٛدٜ ٚ ٞذف اس آٖ تؼییٗ  ثثت

وارتزد  اسدٚر سٙجصفتٌٛزأتزی ٚ  درٌستزدٜ در آ٘اِیشٞای ٔختّف  طٛر تٝفزآیٙذ  ٗیا تػٛیز اس یه ٔٙظز یىساٖ است.

ٝ اس پنٙج   ٞنا  آٖٚجٛد دارد اوانز   ی ٔختّفی تزای ا٘جاْ فزآیٙذ ثثت تػٛیزٞا رٚش داضتٝ است. -1اغنّی ضنأُ    ٔزحّن

ٚ   -4 تٙناظز یناتی ػنٛارؼ   -3 استخزاج ػنٛارؼ  -2 پزداسش صیپ ٝ  -5 ایجناد تناتغ تثنذیُ  ی ٔجنذد تػنٛیز   تنزدار  ٕ٘ٛ٘ن

ٞز یه اس ٔزاحُ فٛق ٘مص ٟٕٔی در فزآیٙذ ٔزتثط ساسی دار٘ذ أا استخزاج ػٛارؼ ٚ تٙناظز یناتی   . [2] ا٘ذ ضذُٜ یتطى

 .ٙذیٕ٘ا یٔی ایفا ا ٌستزدٜػٛارؼ ٔٛضؼی ٘مص  ٞا آٖٔزاحُ ایٗ فزآیٙذ ٞستٙذ وٝ در  ٗیتز ٟٔٓ ٞا، آٖتیٗ 

ٜ  تػناٚیز  در اٞذاف ٚ ػنٛارؼ  آضىارساسی اتٛٔاتیه ٝ  ٔختّفنی  وارتزدٞنای  در تناال  تفىینه  تالنذرت  یا ٔناٞٛار  اسجّٕن

ٖ  است. اٌزچٝ ٔفیذ تسیار سٔیٗ وارتزی آ٘اِیش ٚ ٘مطٝ تٟیٝ ضٟزی، یشیر تز٘أٝ ٝ  آضىارسناسی  أىنا  در دسنتی  غنٛرت  تن

 ٚ داضتٝ ٘یاس یا حزفٝ اپزاتٛرٞای ٚ تٝ تٛدٜ پزٞشیٙٝ ٚ تز سٔاٖ تسیار ػّٕیات ایٗ أا دارد، ٚجٛد تاال تفىیه تالذرت تػاٚیز

ی در اٝ ین ٘احتزویثنی اس ػنٛارؼ ٔٛضنؼی    . [18-16] تاضنذ  یٕ٘ ٔٙاسة تاال تزاوٓ تا ضٟزی ٔٙاطك سزیغ یساس ٔذَ تزای

ی ٞنا  دادٜی اضافی ٕٞچنٖٛ  ا دادٜ ی تاضذ وٝ در آٖ استفادٜ اسوارآٔذی ٞا رٚشجشء  تٛا٘ذ یٔاستخزاج اٞذاف ٚ ػٛارؼ 

 .داستخزاج ایٗ ػٛارؼ ضزٚرتی ٘ذار ٔٙظٛر تٝطیفی ٚ ارتفاػی 

 یتؼنذ  سٝی ساس ٔذَفتٌٛزأتزی  اس رٚش تٛاٖ یٔتؼذی ٘ماط  3ی ٚ استخزاج ٔختػات تؼذ سٝی ساس ٔذَی  ٙٝیسٔدر  

ونٝ در ٞنز دٚ اس اینٗ     افنت ی دستیی تٝ ایٗ ٟٔٓ ٙایتٗ یٔاضدر  ٔٛجٛدی ٞا رٚشتا استفادٜ اس  تٛاٖ یٔرا ا٘جاْ داد ٚ ٘یش 

 رٚد یٔن تؼذی تنٝ ضنٕار    3ی ساس ٔذَٔزاحُ اغّی در  اسجّٕٝ٘یاس تٝ استخزاج ػٛارؼ ٚ تٙاظز یاتی تیٗ آٟ٘ا  ٞا یوارتز

[19]. 

تا تٛجٝ تٝ ػّٕىزد اٍِٛریتٓ ٞای ٔٛجٛد در أز استخزاج ٚ تٛغیف ػٛارؼ ٔٛضؼی ایٗ ػٛارؼ در تاسیاتی تػاٚیز ٞٛایی 

 .[20]ٚ ٔاٞٛارٜ ای ٘یش ٔٛرد استفادٜ لزار ٌزفتٝ ا٘ذ 

 بررسی و بحث -۵

یفٍز ػٛارؼ ٔٛضنؼی اضنارٜ ضنذٜ در اینٗ تحمینك      تٛغٚ  آضىارساسٞای  یتٓاٍِٛرتا تٛجٝ تٝ در ٘ظز ٌزفتٗ خػٛغیات 

 ضذٜ است. یاٖت 1ٞا در جذَٚ  یتٓاٍِٛرٞای ایٗ دستٝ اس  یتٔحذٚدتزخی اس ٔشایا ٚ 

ٝ ی استخزاج ٚ تٛغیف ػٛارؼ ٔٛضؼی ٞا تٓیاٍِٛرتز رٚی  ضذٜ ا٘جاْدر ایٗ تحمیك ٞذف تزرسی ٔطاِؼات  تنٝ   ٔٙظنٛر  تن

َ       ٞا تٓیاٍِٛری ٘حٜٛ ػّٕىزد ایٗ  ٙٝیدرسٔآٚردٖ اطالػات  دست  ،دٚراٖ ،در ضنزایط ٔختّنف تنیٗ تػناٚیز ٔا٘ٙنذ ا٘تمنا

تٛد. تا تٛجنٝ تحمیمنات    ی ٚ ...تٙذ طثمٝ ،استخزاج ػٛارؼ ،ٚ ٕٞچٙیٗ در وارتزدٞای ٔختّفی ٘ظیز ثثت تػٛیز ٔمیا....

. تٙاتزایٗ تؼنذاد  تاضٙذ یٔاس تمیٝ  تز یػٕٛٔتستٝ تٝ ٔحتٛای تػٛیز تزخی اس ساختارٞای تػٛیزی  ،[1]غٛرت ٌزفتٝ در 

ی تٛغیٝ طٛروّ تٝلزار ٍ٘یز٘ذ وٝ  ضذٜ ا٘جاْی تٙذ دستٝیافت ضٛد وٝ جشء  آضىارساسٕٔىٗ است تٛسط یه  ٞا یژٌیٚاس 

در اینٗ سٔیٙنٝ غنٛرت     ٌسنتزدٜ یی وٝ ٔىُٕ ٕٞذیٍز ٞستٙذ تا یىذیٍز تزویة ضنٛ٘ذ. ٔطاِؼنات   آضىارساسٞا ضٛد یٔ

 .[22 ,21 ,7]پذیزفتٝ است 
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 و توصیفگر عوارض هوضعی ی آشکارسازها تنیالگوری ها تیهحذود. هسایا و ۱جذول 

 ٚ تٛغیفٍزٞا آضىارساسٞا ٞا تیٔحذٚدٔشایا ٚ 

 ُدٚراٖ اس ٔستم 

 ُا.یٔم اس ٔستم 

 زیتػٛ ییرٚضٙا زاتییتغ تزاتز در یذاریپا 

 زیتػٛ شی٘ٛ تزاتز در یذاریپا 

 ْذید ٝیساٚ تزاتز در استمالَ ػذ 

 SIFT 

 آضىارساس  یٞا یژٌیٚ یداراSIFT 

 ٜسننزػت صیافننشا ٔٙظننٛر تننٝ جؼثننٝ یّتزٞننایف اس اسننتفاد 

 ٔحاسثات

 SURF 

 ُدٚراٖ اس ٔستم 

 ُا.یٔم اس ٔستم 

 ُذید ٝیساٚ اس ٔستم 

 تاضٙذ ىٙٛاختی ذیتا ٔٛرد٘ظز ی٘ٛاح حاًیتزج 

 MSER 

 تاال اریتس ٔحاسثات سزػت 

 دٞذ یػٛارؼ را ٘طاٖ ٕ٘ جٟت 

 ْشی٘ٛ تزاتز در یذاریپا ػذ 

 ٍآستا٘ٝ حذ تٝ یٚاتست 

 FAST 

 تٓیاٍِٛر شیاستحىاْ ٚ تٕا صیافشا SIFT  GLOH 

 ٔحاسثات یتاال سزػت 

 ٔتزاوٓ ذٜیچیٔحاسثات پ یٔؤثز تزا ٚ 

 ْا.یٔم تٝ ٘سثت استمالَ ػذ 

 DAISY 

 تاال سزػت 

 ْدٚراٖ تٝ ٘سثت استمالَ ػذ 

 BRIEF 

 ُدٚراٖ تٝ ٘سثت ٔستم 

 ُا.یٔم تٝ ٘سثت ٔستم 

 ORB 

 ٝیٞا یژٌیٚ ی ٔحاسث SIFT ىسُیپ ٞز یتزا 

 ْا.یٔم تٝ ٘سثت استمالَ ػذ 

 DSIFT 

 

ٕٞیطٝ سطح تاالیی اس ٔستمُ تٛدٖ ا٘تخاب ضٛد تایذ تٝ ٕٞاٖ ٘سثت ٔیشاٖ سیاد استخزاج ػنٛارؼ ونٝ اس    وٝ یدرغٛرت

. یه لناٖ٘ٛ وّنی ٚجنٛد دارد ونٝ     ٌزدد یٔجثزاٖ ضٛد وٝ تاػث پیچیذٜ ضذٖ فزآیٙذ ضٙاسایی  زدیٌ یٔتػاٚیز غٛرت 

ٝ  آضىارسناسٞا خاب ضٛد. اواز ا٘ت ٔٛرداستفادٜٔیشاٖ استفادٜ اس ٔستمُ تٛدٖ تایذ ٔتٙاسة تا وارتزی  خٛدونار   غنٛرت  تن

ٝ سٔا٘ی ونٝ تػنٛیز    ٔاالًٚ دٚراٖ ٔستمُ ٞستٙذ وٝ در تزخی اس وارتزدٞا  ا٘تماَ٘سثت تٝ  تاضنذ   اخذضنذٜ لنائٓ   طنٛر  تن

جٌّٛیزی اس ایٗ أز در ایٗ ٔٛرد تٟتنز   ٔٙظٛر تٝ. دٞذ یٔٔحاسثاتی را افشایص  ٙٝیٞشٔستمُ تٛدٖ ٘سثت تٝ دٚراٖ تٟٙا 

ضىارساسٞای ٔستمُ اس دٚراٖ تا یه تٛغیفٍز اس ٘ٛع دٚرا٘ی تزویثی ضٛد تا لذرت تٕایش ٔٙاسثی را ضاٞذ تاضیٓ. است آ

 تز ٟٔٓتسیار  ٞا یژٌیٚتزخی اس ایٗ  ،. أا تا تٛجٝ تٝ ٘ٛع وارتزدضٛد یٔی ویفی در ٘ظز ٌزفتٝ ٞا یژٌیٚ آضىارساسٞاتزای 

ی ٚ تطخیع ػٛارؼ ٔٛاجٝ ٞستیٓ استحىاْ ٘سثت تٝ تغیینزات وٛچنه   ذتٙ دستٝ. سٔا٘ی وٝ تا تاضٙذ یٔاس تزخی دیٍز 

ٝ ینه ٔنذَ پارأتزینه رٚی     ، سٔا٘ی وٝ تا تزاسشاتذی یٔظاٞزی إٞیت  ٝ  ٞنا  دادٜی اس ا ٔجٕٛػن تنزای   ٔناالً اینٓ،   ٔٛاجن
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ٚ تؼذی دلت تؼییٗ ٔٛلؼیت تزای ٔا ارسضٕٙذ خٛاٞذ تٛد. تزای وارتزدٞای آ٘الینٗ   3ی ساس ٔذَواِیثزاسیٖٛ دٚرتیٗ یا 

 ی است.ٚر تٟزٜٔؼیار  ٗیتز ٟٔٓوارتزدٞایی وٝ ٘یاس تٝ ٔمذار سیاد دادٜ جٟت پزداسش دارد  ای

 یریگ جهینت -۶

ی ٔزتثط تنا آٖ ٔؼزفنی ضنٛد ٚ ٕٞچٙنیٗ     ٞا تٓیاٍِٛروّی ػٛارؼ ٔٛضؼی تؼزیف ٚ  غٛرت تٝدر ایٗ ٔماِٝ تالش ضذ تا 

ٚ  آضىارسناس ی ٞنا  تٓیاٍِنٛر ا٘تخناب   تزرسی ٌزدیذ تٝ طٛریىنٝ   ٞا تٓیاٍِٛرا٘تخاب ایٗ  ٘حٜٛیی تزای ٞا ٔالنٚ  ارٞایٔؼ

ٚ تنا در ٘ظنز    ی خاظ ٔزتثط تا آٖ سٔیٙٝ وناری تزرسنی  ٞا ٔالنٔتفاٚت است ٚ تایذ  ٔٛرد٘ظزتٛغیفٍز تستٝ تٝ وارتزد 

ا٘تخاب ضٛد. ٕٞچٙیٗ استفادٜ  دٞذ یٔرد اٍِٛریتٕی وٝ دارای تیطتزیٗ تاسدٜ را در راستای وارتزی ارائٝ ٌزفتٗ ایٗ ٔٛا

 ٙذیٕ٘ا یٔی را ایفا تز پزرً٘ی ػٛارؼ رٚتزٚ ٞستٓ ٘مص ذٌیچیپاس ػٛارؼ ٔٛضؼی در وارتزدٞایی وٝ ٔا تا ٌستزدٌی ٚ 

 .ٌزد٘ذ یٔٚ تاػث تٟثٛد ٘تایج در تسیاری اس تػاٚیزی وٝ دارای تٙٛع ػٛارؼ ٞستٙذ 
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Abstract 

Study local feature is one of the important issues in the Machine Vision. Recently this feature also being 

used in the photogrammetry and remote sensing. A local feature is an image pattern which differs from its 

immediate neighborhood. It is usually associated with a change of an image property or several properties 

simultaneously. The image properties commonly considered are intensity, color, and texture. In this study 

aim is survey the types of detector and descriptor local feature algorithms in the different categories and 

stating that which detectors and descriptors can be have the best performance in different condition and 

changes between two images. Given the wide range of application this features tried several important 

application expressed. Results showed that to among the proposed algorithms can’t a specific algorithm 

detector and descriptor local features in all the data set selected but each of these methods has its own 

advantages and applications that given existing structure in the image could be useful in the detection and 

description local features. 

Keywords: Machine Visión, Photogrmmetry, Remote sensing, Local feature, Detector, Descriptor, 

maching 

 


