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 چکیذُ :
ضَد. اًجام ایي فشآیٌذ اساسی دس فتَگشاهتشی تشدکَتاُ تا تَجِ تٌاظشیاتی تِ ػٌَاى یک فشآیٌذ اساسی دس فتَگشاهتشی سقَهی ضٌاختِ هی

تَاًٌذ ًتایجی تا دقت هغلَب سا ّای هَجَد ًویتِ اػَجاجات ٌّذسی قاتل تَجِ دس تػاٍیش ّوگشا، تسیاس پیچیذُ تَدُ ٍ اغلة الگَسیتن

ایجاد کٌٌذ. دس ایي هقالِ سٍضی کاسآهذ جْت تٌاظشیاتی تػاٍیش ّوگشا دس فتَگشاهتشی تشدکَتاُ اسائِ ضذُ است. دس سٍش پیطٌْادی تِ 

ضَد. دس اداهِ خشاج هی، ػَاسؼ هَضؼی دس دٍ تػَیش هثٌا ٍ ٍسٍدی استSIFTهٌظَس اًجام ػولیات تٌاظشیاتی، اتتذا تا استفادُ اص الگَسیتن 

جْت کٌتشل تغییشات ٌّذسی ایجاد ضذُ دس ػَاسؼ، حاغل اص تغییش هٌظش تػَیشتشداسی، ضکل ٌّذسی ػَاسؼ، تا استفادُ اص هاتشیس 

شی ضَد. سپس تِ هٌظَس ایجاد تَغیفگش تشای ّش ػاسضِ، ًَاحی تیضی ضکل تِ دٍایی دٍم، اص دایشُ تِ تیضی تغییش دادُ هیگطتاٍس هشتثِ

ضَد. ًتایج آصهایطات تش سٍی ضًَذ. دس ًْایت پس اص ایجاد تَغیفگش تشای ّش ػاسضِ، ػولیات تٌاظشیاتی اًجام هیتا ضؼاع ثاتت ًشهالیضُ هی

ای کِ تؼذاد ػَاسؼ هتٌاظش تا استفادُ اص سٍش چٌذ دستِ اص تػاٍیش تشدکَتاُ تیاًگش ػولکشد قاتل تَجِ سٍش پیطٌْادی تَدُ تِ گًَِ

است. ّوچٌیي ًتایج تذست آهذُ  SIFTْادی دس حذٍد دٍ تشاتش تیطتش اص تؼذاد ػَاسؼ هتٌاظش ایجاد ضذُ تَسظ سٍش استاًذاسد پیطٌ

 یاتذ.حاکی اص آى است کِ دقت تٌاظشیاتی ًیض تا استفادُ اص سٍش پیطٌْادی، افضایص هی

 استخشاج ػَاسؼ، هستقل اص افایي، SIFTتا عَل تاص تلٌذ، الگَسیتن  فتَگشاهتشی تشدکَتاُ، تٌاظشیاتی  ّای کلیذی :ٍاصُ
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 هقذهِ -1

ضیًَذ، تیِ ػٌیَاى ییک     داس ضٌاسایی هیی تٌاظشیاتی، فشآیٌذی کِ عی آى ًقاط ٍ یا ػَاسؼ هطتشک تیي تػاٍیش  پَضص

ای ایي فشآیٌذ ًقص تؼیییي کٌٌیذُ  >. 6ی هْن ٍ دضَاس دس فتَگشاهتشی سقَهی ٍ هاضیي تیٌایی هغشح ضذُ است =ٍظیفِ

تؼذی، هشهت ٍ تاصساصی آثاس تاسیتاًی، کٌتیشل کیفییت    ساصی سِدس کاستشدّای هختلف فتَگشاهتشی تشدکَتاُ ًظیش هذل

ّای اخییش تیشای تْثیَد    ّای هختلفی دس عی سالقغؼات غٌؼتی ٍ غیشُ داسد. تا تَجِ تِ اّویت تاالی تٌاظشیاتی، سٍش

 اًذ.ضذُایي اهش تَسؼِ دادُ 

ّای ّوگشا، اػَجاجات ٌّذسی هییاى تػیاٍیش قاتیل تَجیِ تیَدُ تیِ       دس فتَگشاهتشی تشدکَتاُ تِ دلیل استفادُ اص ػکس

ّا، هتفاٍت است. ّوچٌییي اخیز تػیاٍیش    عَسی کِ اختالف هقیاس ٍ دٍساى هیاى دٍ تػَیش ّوگشا دس ًقاط هختلف آى

ضیَد. ػیالٍُ تیش اییي، تیِ      گیشی دس تػاٍیش هیع ٍ پٌْاى ضذگی چطنّوگشا تاػث ایجاد جاتجایی ًاضی اص اختالف استفا

     ُ ّیایی تیا   هٌظَس افضایص دقت دس دستیاتی تِ هذل سِ تؼذی ًقاط، اخز تػیَیش دس فتیَگشاهتشی تیشد کَتیاُ دس ایسیتگا

ِ         فاغلِ  6دییذ ی ی صیاد غَست گشفتِ )ًسثت تاص تِ استفاع( کیِ اییي اهیش هَجیة اخیتالف صییاد تػیاٍیش اص لهیاػ ًقغی

گشدد. تواهی ایي ػَاهل سثة دضَاس ضذى فشآیٌذ تٌاظشیاتی اتَهاتیک تػاٍیش ّوگشا گطتِ، تِ عیَسی  تػَیشتشداسی هی

ّیای هَجیَد   ّای ًشم افضاسی هذل ساصی سِ تؼذی هثتٌی تش تػَیش ًیض تِ دلیل ههذٍدیتکِ حتی جذیذتشیي سیستن

>. دس اییي ًیشم   2ٍ احتیاج تِ تاصتیٌی تَسظ اپشاتَس ّای اًساًی داسد = دس تٌاظشیاتی تػاٍیش ّوگشا، کاهالً اتَهاتیک ًثَدُ

ّیای  ّیای هیَسد ًییاص دس فتیَگشاهتشی تشدکَتیاُ، ػوَهیاً اص تاسگیت       گییشی افضاسّا تِ هٌظَس اًجام کاهالً اتَهاتیک اًیذاصُ 

 ضَد.ٍ کٌتشل کاهل ضشایظ ًَسی استفادُ هی 2ی هػٌَػیتاصتاتٌذُ

SIFTالگَسیتن 
ی ػَاسؼ هَضؼی ٍ ایجاد تَغیفگش تشای اییي ػیَاسؼ   > سا، کِ ضاهل دٍ تخص استخشاج کٌٌذ3ٍُ  4= 4

>. اییي الگیَسیتن هسیتقل اص اخیتالف هقییاس ٍ دٍساى      5تشیي سٍش تٌاظشیاتی ػاسضِ هثٌا داًسیت = تَاى هْناست، هی

است. دس کٌاس هضایای فشاٍاى ایي سٍش کِ آى سا  یکٌَاخت هیاى تػاٍیش تَدُ ٍ دس تشاتش اختالف سٍضٌایی ٍ ًَیض ًیض پایذاس

است؛ ػیذم  تیٌایی تثذیل ًوَدُّای فتَگشاهتشی ٍ هاضیيتِ پشکاستشدتشیي الگَسیتن تٌاظشیاتی ػاسضِ هثٌا دس هیاى حَصُ

 ضَد.تشیي ههذٍدیت ایي سٍش تشضوشدُ هیتَاًایی تاالی آى دس تشاتش تغییش ضکل ًاضی اص تغییش هٌظش تِ ػٌَاى هْن

ٍ دس ًتیجیِ افیضایص    SIFTدس ایي تهقیق سٍضی کاهالً اتَهاتیک تِ هٌظَس جثشاى ههیذٍدیت رکیش ضیذُ دس الگیَسیتن     

کاسایی آى دس تٌاظشیاتی تػاٍیش فتَگشاهتشی تشدکَتاُ، اسائِ ضذُ است. دس ایي سٍش تشای ّش ػاسضِ یک تیضی جایگضیي 

ّیا تیِ   سپس تِ هٌظَس ایجاد تَغیفگش تشای ّش یک اص ًَاحی، ایي تیضیضَد. هی SIFTدایشُ استخشاج ضذُ اص الگَسیتن 

 ضَد.ّای تؼذی جضئیات سٍش پیطٌْادی ٍ ًهَُ ػولکشد آى تیاى هیضًَذ. دس تخصدٍایشی تا ضؼاع ثاتت ًشهالیضُ هی

 رٍش پیشٌْادی -2

-ای تؼییي ضذُ تشای ّش ػاسضِایشُضَد. ًَاحی دتیي دٍ تػَیش هی 3تغییش هٌظش تػَیشتشداسی سثة ایجاد خغای افایي

تَاًذ تغییشات ٌّذسی هیاى دٍ تػَیش سا کٌتشل کٌیذ.  دّذ، ًویسخ هی SIFTی هَضؼی، هطاتِ تا آًچِ کِ دس الگَستین 

تِ تیاى دیگش، تغییش ضکل ػَاسؼ ًاضی اص تؼییش ًقغِ دیذ هیاى دٍ تػَیش، هَجة هتفیاٍت تیَدى دٍاییش هشتیَط تیِ دٍ      

ضیَد،  ( ًطاى دادُ ضذُ است. ّواًغَس کِ دس ایي ضیکل هطیاّذُ هیی   6گشدد. ایي هَضَع دس ضکل )ػاسضِ هتٌاظش هی

دٌّیذ. ّوییي اهیش    ی هتٌاظش، سغح یکساًی اص دٍ تػَیش سا پَضص ًویی ی استخشاج ضذُ دس ّوسایگی دٍ ػاسضًِاحیِ

 کٌذ.ل سٍتشٍ هیسثة هتفاٍت تَدى ههتَیات تػَیشی دٍ ًاحیِ ضذُ ٍ ػولیات تٌاظشیاتی سا تا هطک

                                                 
1 View point 
2 Retroreflective targets  
3 Scale Invariant Feature Transform 
4
 Affinity 
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 )الف( )ب(

 )ج( )د(

ای در تزاتز تغییزات ٌّذسی حاصل اس تغییز ًقطِ دیذ. الف( ٍ ب( ًشاى دٌّذُ دٍ دٍ عارضِ : هحذٍدیت ًَاحی دایز1ُشکل

 [.6دّذ ]تزی اس ایي دٍ ًاحیِ را ًشاى هیّای استخزاج شذُ هتفاٍت. ج( ٍ د( حالت ًشدیکیکساى تا ًاحیِ

استفادُ ًوَد. تغییشات ٌّذسی ایجاد ضذُ دس  5تَاى اص ًَاحی هستقل اص افایيکاّص ههذٍدیت تیاى ضذُ، هیتِ هٌظَس 

ضیًَذ.  ی دیذ تػَیشتشداسی، تِ غَست تْتشی تَسظ ًَاحی تیضی ضکل هذل هیػَاسؼ تػَیشی، حاغل اص تغییش ًقغِ

ِ ضَد، دٍ تیضی استخشاج ضیذُ تیشا  ( هطاّذُ هی2ّواًغَس کِ دس ضکل ) ی هتٌیاظش، سیغح یکسیاًی اص دٍ    ی دٍ ػاسضی

ب ٍ ج(. پس اص استخشاج ایي ًَاحی، تِ هٌظَس حزف تغییشات ٌّذسی ایجاد ضذُ  -(2دٌّذ )ضکل)تػَیش سا پَضص هی

د(. ٍاضیح اسیت کیِ دس اییي هشحلیِ، دٍ      -(2ضًَذ )ضکل )ّا تِ دٍایشی تا ضؼاع ثاتت ًشهالیضُ هیدس ػَاسؼ، ایي تیضی

 یک پاساهتش دٍساى قاتل تثذیل تِ یکذیگش ّستٌذ. ػاسضِ تٌْا تا

 
 )د(

 
 )ج(

 
 )ب(

 
 )الف(

: هشیت استفادُ اس ًَاحی تیضی شکل تزای عَارض، الف( دٍ تصَیز تا ًقطِ دیذ هتفاٍت، ب( ًَاحی تیضی شکل اسخزاج 2شکل

 [6شذُ تِ هٌظَر حذف تغییزات ٌّذسی ]شذُ تزای دٍ عارضِ هتٌاظز، ج( حالت ًشدیک شذُ ایي دٍ ًاحیِ، د( ًَاحی ًزهال 

                                                 
5
 Affine covariant regions 
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، 1ی دٍم، یا هیاتشیس خیَد ّوثسیتگی   تا ػٌَاى هاتشیس گطتاٍس هشتثِ 2×2تذیي هٌظَس اص یک هاتشیس حقیقی هتقاسى 

( تییاًگش اًیذاصُ ٍ   4( ایي هاتشیس هغیاتق ضیکل )        ی )( ٍ تشداسّای ٍیژُ      ضَد. هقذاسّای ٍیژُ )استفادُ هی

ٍ سیپس   6990دس سیال   Lindeberg  ٍGardingجْت ًین قغشّای تیضی هتٌاظش تا آى ّستٌذ. ایي سٍش اتتذا تَسظ 

Baumberg  ( تیشای  6) یی دٍم اص عشیق ساتغِ>. هاتشیس گطتاٍس هشتث8ٍِ  0هَسد استفادُ قشاس گشفت = 2777دس سال

 َیشی قاتل ههاسثِ است.ّش ػاسضِ تػ

 

 : استفادُ اس هاتزیس گشتاٍر هزتثِ دٍم تزای تَصیف شکل ّز عارض3ِشکل 

 :6ساتغِ 
   (       )   [

      
      

]     
   (  )   [

  
 (    )     (    )

    (    )   
 (    )

] 

ی ًشم ًیض هقیاس پٌجشُ   ضًَذ. ههاسثِ هی  ٍ   دس دٍ جْت    ی گَسی تا هقیاس هطتقات تػَیشی تا یک پٌجشُ

ِ  کٌٌذُ ی تػیَیشی  ی گَسی ایي هطتقات تػَیشی دس یک ّوسایگی ههلی اص ًقاط هَسد ًظش است. تٌاتشایي ّیش ػاسضی

ِ ی هاتشیس یک الگَیی اص دسجات خاکستشی دس اعشاف خَد داسد کِ ایي الگَ اص عشیق هقادیش ٍیژُ ی دٍم گطتاٍس هشتثی

 ضَد.ضَد. تا استفادُ اص ایي هقادیش ٍیژُ، یک تیضی تشای ّش ػاسضِ تطکیل هیّش ػاسضِ تؼییي هی

پس اص تطکیل تیضی تشای ّش ػاسضِ، تِ هٌظَس ایجاد تَغیفگش هستقل اص اختالفیات ٌّذسیی ٍ تغیییش هٌظیش هییاى دٍ      

>. حیال تیا   9ضیَد = پیکسل( ًشهالیضُ هی 36×36کسل )پٌجشُ تا اتؼاد پی 27ای تا ضؼاع تػَیش، ّش یک اص ًَاحی تِ دایشُ

ِ    ًشهالیضُ ضذى ایي ًَاحی، هشکض دایشُ ای ی جذیذ داسای هَقؼیتی هتفاٍت خَاّذ تَد. هَقؼیت ایي هشکیض تاییذ تیِ گًَی

ّای لی تاضذ. تٌاتشایي گام، دس ػاسضِ اغی دٍم آى تشاتش تا ایي هقادیش ٍیژُی هاتشیس گطتاٍس هشتثِتاضذ کِ هقادیش ٍیژُ

 پزیشد:صیش دس ایي قسوت اص سٍش پیطٌْادی غَست هی

 .SIFTًَاحی اٍلیِ تَسظ الگَسیتن : تطکیل 6

 ی دٍم.تؼییي ضکل تیضی تشای ّش ػاسضِ تا استفادُ اص هاتشیس گطتاٍس هشتثِ: 2

 ّا تِ دٍایشی تا ضؼاع ثاتت.: ًشهالیضُ کشدى تیضی4

 ی ًشهالیضُ ضذُ.هقیاس دس ًاحیِ: تؼییي هَقؼیت ٍ 3

 ی اغلی هتفاٍت تاضذ.ی ػاسضِی جذیذ تا هقادیش ٍیژُی ًاحیِ، دس غَستی کِ هقادیش ٍیژ2ُی : تاصگطت تِ هشحل5ِ

ّیا اسیت. تیا اسیتخشاج     ی تؼذ ایجاد تَغیفگش تِ ػٌَاى اتضاسی تشای تٌاظشیاتی هییاى آى تؼذ اص استخشاج ػَاسؼ، هشحلِ

ی قثلی الگیَسیتن پیطیٌْادی غیَست گشفتیِ اسیت؛      ّا کِ دس هشحلِساصی ٍ دٍساى آى ، ًشهالSIFTل ضکًَاحی تیضی

                                                 
6
 Auto-Correlation Matrix 
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ضَد کِ دس هقاتل تغییشات ٌّذسی ًاضی اص تغییش هقییاس، جْیت ٍ هٌظیش تػیَیشتشداسی     ای ایجاد هیتَغیفگش تِ گًَِ

ای هشتیَط تیِ ّیش ػاسضیِ     ی دایشُدس ًاحیِ 3×3ی ، یک ضثکSIFTِپایذاس تاضذ. تِ هٌظَس ایجاد تَغیفگش دس الگَسیتن 

-ضَد. دس اداهِ هقادیش گشادییاى ّای دسٍى ًاحیِ ههاسثِ هیضَد. سپس هقادیش اًذاصُ ٍ جْت گشادیاى پیکسلایجاد هی

ّا تشای ّش سلَل اص ضثکِ ایجیاد  ّا تَسظ یک تاتغ گَسی ٍصى دّی ضذُ ٍ یک ّیستَگشام جْت اص جْت ایي گشادیاى

 SIFTضَد. دس ًْایت تَغییفگش  ای تقسین هیدسجِ 35قسوت  8دسجِ تِ  417ی ایي ّیستَگشام ههذٍدُ ضَد. دسهی

ّای هشتَط تیِ ّیش سیلَل ضیثکِ     ( اص اتػال هقادیش تواهی ّیستَگشام3×3×8;628ای )هَلفِ 628تِ غَست یک تشداس 

 ضَد.یضُ )یکِ( هیی آى ًشهالایجاد ضذُ ٍ تِ هٌظَس کاّص اثشات تغییشات سٍضٌایی، اًذاصُ

پس اص ایجاد تَغیفگش تشای تواهی ػَاسؼ استخشاج ضذُ دس دٍ تػَیش هثٌا ٍ ٍسٍدی، ػولیات تٌاظشیاتی هییاى ػیَاسؼ   

ی اقلیذٍسی هییاى تَغییفگشّای   ، فاغلSIFTِضَد. هؼیاس هطاتْت هَسد استفادُ تشای تٌاظشیاتی دس الگَسیتن اًجام هی

ذٍسی هیاى تواهی تَغیفگشّای ػَاسؼ دس تػَیش هثٌا ٍ ٍسٍدی ههاسثِ ضذُ ٍ سیپس  ی اقلیػَاسؼ است. اتتذا فاغلِ

ضیَد. دس  ی آى دس تػَیش ٍسٍدی، تؼییي هیتشیي ّوسایِکاًذیذای هتٌاظش ّش ػاسضِ دس تػَیش هثٌا، تا ضٌاسایی ًضدیک

، کوتیش  7.8آستاًِ، دس ایٌجا  ّا اص یک حذاداهِ جفت ػَاسضی کِ ًسثت کوتشیي فاغلِ تِ دٍهیي کوتشیي فاغلِ دس آى

دس اییي تهقییق، تیِ هٌظیَس افیضایص دقیت تٌاظشییاتی، اییي فشآیٌیذ تیا            ضًَذ.تاضذ، تِ ػٌَاى تٌاظش غهیح اًتخاب هی

جایگضیٌی تػَیش ٍسٍدی تِ جای تػَیش هثٌا ًیض اًجام ضذُ ٍ تٌْا جفت ػَاسضیی کیِ دس ّیش دٍ فشآیٌیذ تٌاظشییاتی دس      

 ضًَذ..داسدًذ؛ تِ ػٌَاى ػَاسؼ هتٌاظش ًْایی اًتخاب هیی ًقاط هتٌاظش قشاس دستِ

 ساسی ٍ ارسیاتی ًتایجپیادُ -3

استفادُ ضذُ ٍ سؼی تیش آى   MATLAB R2013bافضاس ّا اص ًشمساصی سٍش پیطٌْادی دس تواهی قسوتتِ هٌظَس پیادُ

ّا اًتخاب ضیَد.  پیطٌْادی ًَیسٌذگاى آىّای پیادُ ساصی ضذُ عثق هقادیش ضذُ کِ پاساهتشّای ّش قسوت اص الگَسیتن

هقایسیِ ضیذُ    SIFTجْت اسصیاتی تْتش سٍش پیطٌْادی، ًتایج حاغل تا خشٍجی تذسیت آهیذُ اص الگیَسیتن اسیتاًذاسد     

 SIFTاست. سٍضي است کِ ػَاسؼ استخشاج ضذُ دس سٍش پیطٌْادی ّواى ػَاسؼ ایجاد ضذُ دس الگیَسیتن اسیتاًذاس   

ضًَذ. ّوچٌییي تیِ هٌظیَس ایجیاد     تِ تیضی تثذیل ضذُ ٍ سپس ًشهالیضُ هی SIFTای دس سٍش ُتَدُ ٍ تٌْا ًَاحی دایش

 تش تَضیح دادُ ضذ، استفادُ ضذُ است.، هغاتق آًچِ کِ پیصSIFTتَغیفگش ػَاسؼ دس ّش دٍ سٍش اص تَغیفگش 

سشی تػَیشّای تْیِ ضذُ تَسیظ   دٍ الگَسیتن رکش ضذُ تش سٍی دٍ صٍج تػَیش، تا تغییش صیاد دس هٌظش تػَیشتشداسی، اص

Strecha = ّای >، تا ًام67ٍ ّوکاساىCastle-p30  ٍFountain-p11 ُ( هطیاّذُ  3اًذ. ّواًغَس کیِ دس ضیکل )  اػوال ضذ

ضَد. ّوچٌیي پاساهتشّای هشتیَط تیِ   ّا دیذُ هیی ایي تػاٍیش هسغح ًثَدُ ٍ تغییشات استفاػی دس آىضَد، ٌّذسِهی

ّیا دس تَجییِ ًسیثی    تیَاى اص آى دس ایي تػاٍیش تِ غَست کاهل دس اختیاس قشاس دادُ ضذُ کیِ هیی   دٍستیي استفادُ ضذُ

 تػاٍیش ٍ ایجاد هذل سِ تؼذی ػَاسؼ ًیض استفادُ ًوَد.
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 )الف( )ب(

 Castle-p30، ب( تصاٍیز Fountain-p11: تصاٍیز استفادُ شذُ، الف( تصاٍیز 4شکل 

 هعیارّای ارسیاتی -3-1

تَجِ تِ اػَجاجات هتٌَع هَجَد دس تػاٍیش تشد کَتاُ ٍ تِ ٍیژُ تػیاٍیشی تیا ّوگشاییی ضیذیذ، تؼیذاد ػَاسضیی کیِ         تا

ّای هَجَد، ههذٍد است. تیا تَجیِ تیِ ایٌکیِ تؼیذاد ًقیاط       قاتلیت تٌاظشیاتی تِ غَست غهیح سا داسًذ، دس اغلة سٍش

ذل سِ تؼذی، حیائض اّوییت اسیت؛ دس اییي تهقییق هییضاى       هتٌاظش دس تسیاسی اص کاستشدّای فتَگشاهتشی ًظیش تَلیذ ه

ّا دس ًظش گشفتیِ  دس ایجاد ًقاط هتٌاظش غهیح، تِ ػٌَاى هؼیاسی تشای هقایسِ آى SIFTهَفقیت الگَسیتن پیطٌْادی ٍ 

ی، ضذُ است. تِ تیاى دیگش، تا تَجِ تِ یکساى تَدى تَغیفگش ػَاسؼ ٍ ًیض سٍش تٌاظشیاتی دس ّیش دٍ فشآیٌیذ تٌاظشییات   

سٍضی کِ ػَاسؼ استخشاج ضذُ دس آى هٌتْی تِ تؼذاد تیطتشی اص ًقاط هتٌاظش ضَد، تِ ػٌَاى سٍضی کاسآهذتش ضٌاختِ 

ضَد. رکش ایي ًکتِ ضشٍسی است کِ تؼذاد ًقاط هتٌاظش غهیح ایجاد ضیذُ، تیِ غیَست دسیتی ٍ اص عشییق تشسسیی       هی

 تػشی ضخػی هاّش اًجام ضذُ است.

تهقیق دس ًظش گشفتِ ضذُ است؛ دقت تٌاظشیاتی است. ایي هؼیاس ًسثت تؼذاد ػَاسؼ هتٌیاظش  هؼیاس دیگشی کِ دس ایي 

دّذ. تؼذاد تاالی ػَاسؼ هتٌاظش غهیح تیِ تٌْیایی   غهیح سا تِ تؼذاد کل ػَاسؼ هتٌاظش حاغل اص الگَسیتن، ًطاى هی

تتَاًٌذ تِ دسستی دس فشآیٌذ تٌاظشیاتی تِ  ای اًجام پزیشد کِ ایي ػَاسؼکافی ًثَدُ؛ تلکِ تایذ استخشاج ػَاسؼ تِ گًَِ

کٌذ کِ کذام یک اص دٍ سٍش استخشاج ػَاسؼ هَضؼی هغیشح  ػٌَاى ًظیش اًتخاب ضًَذ. تٌاتشایي ایي هؼیاس هطخع هی

جفت ػاسضِ    ًوایذ. تا فشؼ ایٌکِ ضذُ دس ایي تهقیق، قاتلیت اعویٌاى تیطتشی سا دس ایجاد ًقاط هتٌاظش حاغل هی

هتٌاظش غهیح تیَدُ     ػَاسؼ استخشاج ضذُ دس دٍ تػَیش تِ ػٌَاى ًقاط هتٌاظش تؼییي ضًَذ ٍ دس ایي هیاى،  اص هیاى

-( تذست هی2ی )، عثق ساتغِ         اضتثاُ تاضٌذ؛ اًگاُ دقت تٌاظشیاتی ٍ یا ّواى          ٍ تقیِ یؼٌی 

 آیذ.

           :2ساتغِ 
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 ًتایج ارسیاتی -3-2

ی رکش ضذُ دس تخص قثل، اػویال ضیذُ ٍ تیا دس    تِ هٌظَس اسصیاتی سٍش پیطٌْادی، ایي الگَسیتن تش سٍی دٍ دستِ دادُ

 SIFTًظش گشفتي هؼیاسّای تؼذاد تٌاظشّای غهیح ٍ دقت تٌاظشیاتی، ًتایج حاغل اص آى تا ًتیایج الگیَسیتن اسیتاًذاسد    

ّا تش سٍی کوک تِ دسک تػشی تْتشی اص کاسایی دٍ سٍش هزکَس، ًتایج حاغل اص اػوال آى هقایسِ ضذُ است. تِ هٌظَس

سسیذ؛ تشتیشی   چِ کِ دس ایي ضکل ههسَس تِ ًظش هیی ( ًطاى دادُ ضذُ است. آى5، دس ضکل )Castle-p30صٍج تػَیش 

ست. تٌاتشایي فشآیٌذ تثذیل ًَاحی استخشاج ضذُ دس الگَسیتن سٍش پیطٌْادی دس استثاط تا تؼذاد تٌاظشّای ایجاد ضذُ ا

SIFT     تِ ًَاحی تیضی ضکل، هٌجش تِ ایي اهش ضذُ است کِ تؼذاد تِ هشاتة تیطتشی اص ایي ػَاسؼ تیِ ػٌیَاى ػیَاسؼ

اً تَلییذ  جایی کِ تٌاظشّای اضتثاُ جضئی اجتٌاب ًاپزیش دس فشآیٌذ تٌاظشیاتی ّسیتٌذ؛ غیشف  هتٌاظش ضٌاختِ ضًَذ. اص آى

ی ّای تٌاظشییاتی تاضیذ. دس اداهیِ تیِ تشسسیی ًهیَُ      تَاًذ هؼیاس هٌاسثی تشای اسصیاتی الگَسیتنصیاد ػَاسؼ هتٌاظش ًوی

 پشداصین.  ػولکشد سٍش پیطٌْادی تا دس ًظش گشفتي هؼیاسّای هزکَس هی

 

 )الف(

 

 )ب(

، الف( ًتایج هزتَط تِ رٍش پیشٌْادی، ب( ًتایج Castle-p30: ًتایج حاصل اس اعوال دٍ الگَریتن تز رٍی سٍج تصَیز 5شکل 

 SIFTهزتَط تِ الگَریتن 

تش سٍی دٍ صٍج تػَیش استفادُ ضذُ، دس جیذٍل   SIFTًتایج تذست آهذُ اص اػوال الگَسیتن پیطٌْادی ٍ سٍش استاًذاسد 

دستِ اص تػاٍیش ٍ تشای ّش دٍ هؼیاس، ضَد، سٍش پیطٌْادی دس ّش دٍ ( ًطاى دادُ ضذُ است. ّواًغَس کِ هالحظِ هی6)

تْتشیي ػولکشد سا داسد. الصم تِ رکش است کِ تک تک ًقاط هتٌاظش دس توام تػاٍیش تِ غیَست دسیتی ٍ دقییق تشسسیی     

سفیت، سٍش  ضذُ ٍ تؼذاد ػَاسؼ هتٌاظش غهیح حاغل اص اػوال ّش الگَسیتن تؼییي ضذُ است. ّواًغَس کِ اًتظیاس هیی  

گشفتي ًَاحی تیضی ضکل تَاًایی تیطتشی دس کٌتیشل تغیییشات ٌّذسیی حاغیل اص تغیییش هٌظیش       پیطٌْادی تا دس ًظش 

تػَیشتشداسی داضتِ ٍ ایي اهش هٌجش تِ تشتشی ایي الگَسیتن دس ایجاد تسیاس تیطیتش ػیَاسؼ هتٌیاظش غیهیح ًسیثت تیِ       

 ضذُ است. SIFTالگَسیتن استاًذاسد 

ُ تش ایجاد تؼذاد تیطتشی اص ػَاسؼ هتٌاظش غهیح؛ دقت تْتیشی سا ًییض   (، الگَسیتن پیطٌْادی ػال6ٍتا تَجِ تِ جذٍل )

ًواییذ. تیِ تییاى دیگیش ػیَاسؼ ایجیاد ضیذُ تیا اسیتفادُ اص سٍش          ًسثت تِ سٍش دیگش دس فشآیٌذ تٌاظشیاتی حاغل هیی 
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تش ًییض  پیص ّا اضتثاُ ّستٌذ. اص عشف دیگش ّواًغَس کِاًذ کِ ًسثت کوتشی اص آىپیطٌْادی تِ ًهَی تٌاظشیاتی ضذُ

، تیذلیل اػَجاجیات ٌّذسیی حاغیل اص تغیییش      SIFTتَضیح دادُ ضذ؛ ًَاحی استخشاج ضذُ تَسظ الگَسیتن اسیتاًذاسد  

 ِ ی هتٌیاظش ٍ ییا   هٌظش، سغح یکساًی اص دٍ تػَیش سا ًپَضاًذُ، کِ ایي اهش هٌجش تِ اختالف ههتَای اعالػاتی دٍ ػاسضی

 SIFTگشدد. تٌاتشایي کوتش تَدى دقت حاغیل اص سٍش اسیتاًذاسد   هتٌاظش هیهطاتِ تَدى ایي اعالػات دس دٍ ػاسضِ غیش 

 سسذ.ًسثت تِ سٍش پیطٌْادی، اهشی هٌغقی تِ ًظش هی

 : تزرسی عذدی ًتایج تذست آهذ1ُجذٍل 

 تٌاظزیاتی دقت
تعذاد تٌاظزّای 

 صحیح

تعذاد تٌاظزّای 

 اٍلیِ
 الگَریتن ًام تصاٍیز

7.97 126 188 
Fountain-p11 

 سٍش پیطٌْادی

7.82 263 216 SIFT 

7.83 158 086 
Castle-p30 

 سٍش پیطٌْادی

7.07 449 386 SIFT 

 گیزی ٍ پیشٌْاداتًتیجِ-4

دس ایي تهقیق سٍضی کاسآهذ جْت تٌاظشیاتی تػاٍیش ّوگشا دس فتَگشاهتشی تشد کَتیاُ اسائیِ ضیذ. دس سٍش پیطیٌْادی،     

تِ هٌظَس پایذاسی فشآیٌذ تٌاظشییاتی دس تشاتیش تغیییشات ٌّذسیی حاغیل اص       SIFTًَاحی استخشاج ضذُ تَسظ الگَسیتن 

ضًَذ. تِ عَس خالغِ ًتایج صیش اص اییي  تغییش هٌظش تػَیشتشداسی، تِ ًَاحی تیضی ضکل تثذیل ضذُ ٍ سپس ًشهالیضُ هی

 تهقیق، قاتل تیاى است:

  تسیاسی اص ػَاسؼ استخشاج ضذُ تَسظ الگَسیتنSIFT ٌضیًَذ؛  ذ تٌاظشیاتی تا ضکست هَاجِ هیی کِ دس فشآی

تَاًٌذ تِ ػٌَاى ػَاسؼ هتٌاظش دس دٍ تػَیش، ضٌاسایی ضیًَذ. تیا تَجیِ تیِ     تا استفادُ اص سٍش پیطٌْادی هی

ًتایج تذست آهذُ دس ایي تهقیق، تؼذاد تٌاظشّا دس غیَست اسیتفادُ اص سٍش پیطیٌْادی دس حیذٍد دٍ تشاتیش      

 است. SIFTگَسیتن استاًذاسد تؼذاد تٌاظشّای حاغل اص اػوال ال

 ُگییشی  گیشی اص سٍش پیطٌْادی دس تٌاظشیاتی تػاٍیش تشد کَتاُ، ًِ تٌْا تؼذاد تٌاظشّا سا تِ غَست چطین تْش

ی قاتلییت تیاالی سٍش   یاتیذ. اییي هسیالِ ًطیاى دٌّیذُ     دّذ؛ تلکِ دقت تٌاظشیاتی ًیض تْثیَد هیی  افضایص هی

اضتثاُ است. ٍاضح است کِ دقت تْتش سٍش پیطٌْادی ًسثت تیِ  پیطٌْادی دس جلَگیشی اص ٍسٍد تٌاظشّای 

 گشدد.، هٌجش تِ افضایص تؼذاد تٌاظشّای غهیح ًیض هیSIFTسٍش استاًذاسد 

    دس خػَظ هذت صهاى اًجام ػولیات تٌاظشیاتی، گشچِ سٍش یطٌْادی تا اضافِ کشدى یک هشحلِ تیِ هشاحیل

دّذ؛ اها ایي کیاّص  اًجام هی SIFTًسثت تِ سٍش استاًذاسد تشی ، ایي فشآیٌذ سا تا سشػت کنSIFTالگَسیتن 

 سسذ.  پَضی تِ ًظش هیسشػت تا تَجِ تِ تؼذاد تٌاظشّای تیطتش ٍ ًیض دقت تاالتش حاغل ضذُ، قاتل چطن
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Abstract 

Image matching is known as a vital process in digital photogrammetry, remote sensing and computer 

vision. Despite of developing many image matching algorithms, this process still has some difficulties in 

close range photogrammetry, due to geometric changes which are made by changes in viewpoint. In this 

paper, an effective and robust image matching approach is presented for wide-baseline image matching. 

In the proposed method, after extracting of blob-like features by using SIFT detector, an elliptical region 

is constructed for each feature. The idea comes from the fact that a region with fixed shape, circular one 

in SIFT detector, cannot cope with the geometric deformations caused by the change in viewpoint. To do 

so, parameters of this ellipse are calculated by using second moment matrix and in order to construct 

descriptor for each feature, the ellipse is normalized to a circular region with a constant radius. Finally, by 

applying nearest neighbor method, matching process is done and mismatches are eliminated by 

implementing epipolar constraint based on RANSAC method. Three different close range image datasets 

with changes in viewpoint are utilized to evaluate the performance of the proposed method and the 

experimental results indicate its robustness and capability. 

Keyword: Wide-Baseline Matching, SIFT Matching Algorithm, Feature detector, affine region 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Correspondence address: Photogrammetry and Remote Sensing Group, Faculty of Geodesy & Geomatics, 

K.N. Toosi University of Technology, Tehran, Iran, Tel: +989360496104 

Email: s.meqdad.hn@gmail.com 


