فصلنامةعلمیـپژوهشیگردشگریوتوسعه،سالهشتم،شمارةیکم،بهار 98
صفحة 41-64

مقایسة الگوریتمهای تناظریابی برای تهیة تور مجازی
عادلزنگانه،1ابوالقاسمصادقینیارکی،2مسعودورشوساز

3

تاریخ پذیرش 1397/07/30 :

تاریخ دریافت1397/03/12 :



چکیده
گردشگری الکترونیکی یکی از جدیدترین انوا گردشگری است .تور مجازی بخشی از گردشگری
تهای زمانی و مکانی است .عکسهای
الکترونیکی است که هدف از ارا ة آن ازبینبردن محدودی 
پانورامایکیازاج ایاصلیبرایساختتورمجازیاست.امروزه،باتوجهبهگسترشفنّاوری،تعداد
کمی عکسهای پانوراما از مناطق گوناگون وجود دارد و معموالً افراد خاص برای کاربری خاص
عکسهای پانوراما را تولید میکنند .از طرفی دیگر ،با توجه به کیفیت باالی عکسهای معمولی با

کردهاند.باالحاقچند
عکسهایپانوراماایجاد 
فنّاوریپیشرفته،اینعکسهاپتانسیلیرابرایتولید 
عکسهایپانوراماراتولیدکرد.هرکداماز
یتوان 
تمهایتناظریابیم 
عکسدرکنارهمبهوسیلةالگوری 

عکسهایپانوراما
روشها برای 
اینالگوریتمهادقتمتفاوتی درشرایطمختلفدارند وبیشتراین 

تمهایمختلفتناظریابیعوارضو
،بررسیروشهاوالگوری 

نشدهاند.هدفازنگارشاینمقاله
ارزیابی 
وشهاویافتنروشمناسببرایتهیةپانورامادرتورمجازیگردشگریاست.بدین
طبقهبندیاینر 

عملکرداینالگوریتم هادرشرایطمختلفبینتصاویرمانندانتقال،دوران،مقیاس برای

منظور ،نحوة 
یپانورامایهممنطقهوانتخاببهترینروشسنجش بررسیشدهاست .ابتدا

عکسها
دستآوردن  
به 

روشهایمختلفتناظریابیبررسیشدهوسپسچهارالگوریتم BRISK،MSER،FAST،SURFبر

عکسها ی پانوراما در شرایط مختلف ،مانند اعوجاج چشم ماهی ،نوی نمک و فلفل ،مقیاس
روی  
یدهد کهدربیشترشرایطالگوریتم،SURFدرمقایسه
مختلفو،...ارزیابیشدهاست.نتایجنشانم 
میآورد .
بهدست 
تمها،نتیجةبهتریرادرزمانکمتری 
بادیگرالگوری 

هایتوصیفگر.


،الگوریتم
روشهایتناظریابی
واژههای کلیدی:گردشگری،تورمجازی،پانوراما ،

1ـدانشجویکارشناسیارشدسیستماطالعاتمکانی،دانشکدهمهندسینقشهبرداری،دانشگاهصنعتیخواجهنصیرالدینطوسی
2ـنویسندهمسئول2:استادیارگروهسیستم اطالعاتمکانی،دانشکدهمهندسینقشهبرداری،دانشگاهصنعتیخواجهنصیرالدین
طوسی()a.sadeghi@kntu.ac.ir
3ـدانشیارگروهفتوگرامتریوسنجشازدور،دانشکدهمهندسینقشهبرداری،دانشگاهصنعتیخواجهنصیرالدینطوسی

41

سال هشتم ،شمارة یکم ،بهار  98

فصلنامة علمی ـ پژوهشی گردشگری و توسعه.

مقدمه
بهمعنایگشتناخذ شدهکهمعنایدورزدندارد.گردشگریمجموعه
توریسم ()Tourismازواژة تور  
سازمانهای غیردولتی در فرایند جذب،

ارتباطات ناشی از تقابل میان گردشگران ،سرمایه ،دولتها و 
حملونقل ،پذیرایی و کنترل گردشگران و دیگر بازدیدکنندگان است .صنعت گردشگری دربردارندة

خدمترسانی به گردشگران انجام میگیرد

رهای برای 
تهای گوناگونی است که بهصورت زنجی 
فعالی 
) .(Getz, 2008استفادهاز فنّاوریجدید ارتباطیواطالعاتیبرای توسعه وپیشرفت صنعتگردشگری
نامیدهاند .براساس تعریف سازمان جهانی گردشگری ،واژة گردشگری

را گردشگری الکترونیکی 
کسبوکار الکترونیکی در مسافرت و گردشگری است .تور مجازی یکی از انوا 
بهمعنی  
الکترونیکی  
تهایزمانیومکانیبرایگردشگراست.
نازبینبردنمحدودی 

گردشگریالکترونیکیاستکههدفآ
است.اینتصاویربهسبب گستردگیزاویة

عکسهایپانوراما
لدهندةتورمجازی 
ج ءاصلیتشکی 
یشماری قرار گرفتهاست(.)Hyde, 1988پانورامای منظره
دیدمورد توجههنرمندانوپژوهشگرانب 
گستردهایازیکمحیطواقعییامجازیاستکهبهبینندهاحساسطبیعیحضوردرچنینشرایطی

نههای بصری را برای هرگونه اطالعات اف ودهشده مانند صدا ،متن ،وید و یا
را میدهد .پانوراما زمی 
بلیتبصریسازیتصاویرپانوراما

انجامشده وقا
میکند .باتوجهبهمطالعات 
سهبعدی فراهم 
اشیای  
ثابت شده کهاینتصاویردرانتقالتجربه،فرهنگ،دانشوحفظآثار باستانیاهمیتبس اییدارند
( .)Bohlman, 2006حس حضور و بودن در محیط از دالیل اصلی استفاده از پانوراما است.
بهعبارتدیگر ،انگی ه برای تجسم غوطهوری 1در محیط علت اصلی استفادهازپانورامااست .پانوراما

ییهای سیستم بصری انسان را
یدهد ،توانا 
تهای مختلف را نشان م 
قابلمشاهده از موقعی 
همهچی ِ  

یدهد و نماهای بسیار واقعگرایانه و دقیقی از محیط ایجاد
یدهد ،احساس غرقشدن م 
اف ایش م 
میکند(.)Bourke, 2014استفادهازپانورامامحدودبهکاربردهایهنرینیست،بلکهدرعلوممختلف

گستردهایشدهاست.ازجملةاینکاربردهامطالعةسایبانجنگلدر

ازتصویربرداریپانورامااستفادة
روباتها است(.)Parian, 2007باتوجهبهپیشرفتروزاف ون
علومجنگلبانیواستفادهازمسیریابی  
فنّاوری ،ساخت پانورامای باکیفیت و با اعوجاج پایین نیازمند زمان و تخصص است ،ازاینرو مردم
عکسهای پانورامای کمی میگیرند و بیشتر افراد متخصص برای کاربردهای خاص از آن استفاده

ازطرفیدیگر،باتوجهبهکیفیتباالیعکسهایمعمولیبافنّاوریپیشرفته،اینعکسها

یکنند .
م
کردهاند .تناظریابی ،فرایندی که طی آن نقاط یا
پتانسیلی را برای تولید عکسهای پانوراما ایجاد  
،وظیفةمهمودشواریعنوانشده است

یشوند
پوششدار شناساییم 

عوارضمشتركبینتصاویر
( . )Zhu et al., 2007این فرایند نقش مهمی در ساخت تصویر پانوراما دارد .با توجه به اهمیت
روشها بر
روشهایمتعددیبرایبهبودآنارا هشده است.این 
سالهایاخیر ،
تناظریابی،درطی 
رویتصاویرپانوراماارزیابینشدهاند.

روشها ی تناظریابی را به دو گروه ناحیة مبنا و عارضة مبنا تقسیم کرد.
بهطورکلی میتوان  

1-Immersive
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خاکستریتصویررادرونپنجرههاییباابعادیکسان،با

روشهایناحیةمبنامستقیماً توزیعدرجات 

بهطور آماری مقایسه میکنند و موقعیت بیشین شباهت را
استفاده از معیارهای مشابهت مختلف  ،
بهجای
روشهای عارضة مبنا  ،
یکنند ) .(Remondino et al., 2008در  
بهعنوان متناظر تعیین م 

استفاده از درجات خاکستری ،عوارض محلی تصویر مانند لبه و گوشه استخراج میشود و با ایجاد
تمهاصورتمیپذیرد( Zitova et al.,
توصیفگرهاییبرایاینعوارضفرایندتناظریابیدراینالگوری 

شناساییشده

 .)2003هرآشکارسازعوارضموضعیمعموالًیکتوصیفگرنی برایتوصیفآنعارضة
طوریکه توصیفگر میتواند زیرمجموعهای باشد از تمامی پیکسلهایی که در همسایگی

دارد  ،
به
تلفنتایجموفقیتآمی ی

گرهایمحلیدرآزمایشهایمخ


است.اینتوصیف
عوارضشناسایی شده 
داشتهاند .برای مثال ،در کاربردهایی همچون تناظریابی ،تشخیص عوارض ،تشخیص بافت ،بازیابی

بات،استخراجدادههایوید وییوساختپانورامااستفادهازتوصیفگرهانتایجرا

تصویر،مکانیابیرو

بهبودبخشیدهاست( .)Tuytelaars et al., 2008یکیازمهمترینمراحلدربحثتناظریابیبیندو
تصویر استخراج نقاطی است که دارای ویژگیهای منحصربهفرد باشد و نی بتوان ،با اطالعات
همسایگی آنها در دو تصویر ،توصیفهایی را استخراج کرد که بهعنوان معیار شباهت و یا عدم
شباهتدرتناظریابیبیندوتصویراستفادهشود.درنتیجهعوارضموضعیعاملی اساسی دربحث
تناظریابی است .با توجه به طیف گستردهای از الگوریتمهای استخراج و توصیف عوارض موضعی،
اینکهچهالگوریتمیدرشرایطمحیطیبیندوتصویرانتخابشودکهدرزمانکمترخطایکمترو

بیشترینبازدهراداشتهباشدمسئلةمهمیبهشمارمیرود.
وطبقهبندی این

تمهای مختلفتناظریابیعوارض
بررسیروشهاوالگوری 

هدف ازاین پژوهش 
بدینمنظور ،نحوة
روشهاویافتن روشمناسب برایتهیةپانورامادرتورمجازیگردشگریاست  .

دستآوردن
به 
عملکرداینالگوریتمهادرشرایطمختلفبینتصاویرمانندانتقال،دوران،مقیاسبرای 

یگیرد .دربخش
یپانورامایهممنطقه وانتخاببهترینروشسنجش مورد بررسیقرارم 

عکسها

اولدربارةتورمجازیونقشآندرگردشگریتوضیحدادهمیشود.برایشناساییعوارضموجوددر

تمهای مختلفی ارا ه شده که در بخش دوم به آن پرداخته میشود .در بخش سوم
تصویر الگوری 
تمهای پرکاربرد
یشود و در بخش چهارم الگوری 
تمهای توصیفگر عوارض موضعی توصیف م 
الگوری 
عکسهایپانورامادرشرایطمختلفماننددوران،
FAST،SURF،MSER،BRISKبرایبررسیدر 
ادهسازیخواهدشد .
اعوجاجو...پی 

 .1تور مجازی
تورمجازی،هرچنددردنیابینمردمازجایگاهخوبیبرخورداراست،درکشورماکمترشناختهشده
یهای کامپیوتری و ...استفاده
است .از تورهای مجازی در بخشهای گردشگری ،امالك ،صنایع ،باز 
یشود
آنها در صنعت گردشگری توصیه م 
بهعلت ذات کاربرپسند این تورها استفاده از  
یشود  .
م
مکانهای تاریخی و مذهبی بیشمار و
( .)Murphy and Price, 2005کشور ایران ،بهسبب داشتن  
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لینبار مهندسی انگلیسی به نام
بهشمار میرود .او 
اقلیم چهار فصل ،مکان مناسبی برای گردشگری  
کالینجانسوندرسال 1994باابدا سیستمیموفقشدتوریمجازیباعکسهایواقعیازیک
قلعة متروکه در بریتانیا تهیه کند .تور مجازی بخشی از گردشگری مجازی است که هدف آن
یتوان از نقاط مختلف دنیا اعم از
ازبینبردن محدودیتهای زمانی و مکانی است .با تور مجازی م 

برنامهری ینمود.
مکانها یتاریخیوفرهنگییامناطقطبیعیدیدنکردوبرایسفربهآن مناطق 

تور مجازی مناسب باید با کاربر تعامل داشته باشد و بهترین اطالعات را در اسر وقت و با رابط
کاربری گرافیکی متناظر با فضای حقیقی در اختیار کاربران قرار دهد  .(Cho and Fesenmaier,
یشود.هرچهتعدادنماهابیشترشود،محیط
) 2001درتورمجازیبههریکازتصاویرنماگفتهم 
یگیرد.پانورامایممتد یاکروی
یشدهتحتپوششتورمجازیقرارم 
بیشتریازمکانتصویربردار 
یکی از خدمات تخصصی است که به بیننده اطمینان میدهد کل مکان موردنظر در تور مجازی
باترکیبچندعکسپانوراماکههمپوشانیدارند

یتوان 
پوششداده شدهاست.پانورامایکرویرام 
بهدستآورد( .)Kwiatek and Woolner, 2009


 .2الگوریتمهای تناظریابی
یتمهاییمعرفیمیشوندکهعوارضموجوددرتصویرراشناساییمیکنند.بهمنظور
دراینبخشالگور 
استخراج عوارض الگوریتمهای مختلفی ارا ه شده که به سه دستة کلی الگوریتمهای شناسایی گوشه،
میشود ( Han et al.,
هایاستخراجنواحیتصویریتقسیمبندی  


هایتصویریوالگوریتم

شناساییحباب
هاییپرداختهمیشودکهاخیراًتوسعهدادهشدهاند .


شدهبهالگوریتم
.ازبینالگوریتمهایارا ه

)2012
SIFT .1-2

1

الگوریتم SIFTرالوودرسال1999ونسخةارتقایافتةآنرادرسال2004ارا هکرد.بنابرتحقیقات
یکرد.اولینمرحلهتشخیصاکسترممهای

ادهسازی آنرادرچهارمرحلهمعرف
یتوانمراحلپی 
لووم 
اسها صورت
فضای مقیاس است .نخست باید جستوجو در سراسر مکانهای تصویر و تمامی مقی 
تابعاختالفگوسیبهمنظوریافتننقاطیاستکهمستقلاز مقیاسو

پذیرد.اینامربابهکارگیری 

یتر مورد
بهعنوان نقطةکلیدیتوسطیکمدلج 
انتخابشده  

جهتاند .درمرحلةبعدهرپیکسل

بررسیقرار گرفته  تامکانومقیاسدقیقنقاطکلیدیمشخصشود.نقاطکلیدیمنتخببراساس
اندازة پایداری برگ یده شدهاند .مرحلة سوم تخصیص یک یا بیش از یک جهت به هریک از نقاط
نرو
آنتصویربهدست آمدهاست.ازای 

کلیدیاست.جهتهرنقطة کلیدیبراساسگرادیانمحلی
دستآمده را مستقل از جهت ،مقیاس و مکان
به 
یهای  
یتوان هرگونه عملیات آتی بر روی ویژگ 
م
کلیدیبهدستآمدهاست.بردار

محاسبهکرد.درنهایتیکبردارویژگیبا128مؤلفهبرایهرنقطة
مذکوربا محاسبة گرادیانتصویرمحلیدراطرافهرنقطة کلیدیحاصل شدهکهدرشکل 1و2
نشاندادهشدهاست( .)Lowe, 1999; Lowe, 2004
1-Scale Invariant Feature Transform
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شکل  :1تصویر بهکاررفته برای بهدستآوردن نقاط کلیدی بهوسیلة SIFT؛ Lowe, 2004

شکل  :2نقاط کلیدی بهدستآمده بهوسیلة SIFT؛ Lowe, 2004




به علتاستخراجنقاطکلیدیازطریقساختارهرمی،نقاطکلیدینسبتبهتغییرات
روش  SIFT
مقیاس،دوران،روشناییواغتشاشاتپایداراست،اماتعدادنقاطکلیدینامطلوبوصرفزمانبسیار
یرود
مهمترین مشکالت موجود در این روش بهشمار م 
برای ایجاد بردار توصیفگر نقاط ویژگی از  
بهمنظور اف ایش کیفیت و بهبود عمل
گستردهای  

نرو تحقیقات 
(محسن و همکاران .)1395 ،ازای 
انجامشدهاست .
تناظریابیوهمچنینکاهشپیچیدگیمحاسباتیدراینالگوریتمتوصیفگر 

کردهاند .نتیجة
جوان و گون سه الگوریتم   PCA-SIFT ،SURFو  SIFTرا با هم مقایسه  
قتری
انطباقپذیریدقی 

شهانشانمیدهدالگوریتمSIFTدرمقایسهباالگوریتمSURFقابلیت
آزمای 
دارد SURF .انطباق خوب بین تصاویر را با سرعت بیشتری انجام میدهد PCA-SIFT .در برابر
تغییراتروشناییوچرخشتصویرنتایجخوبیرانشاندادهاست( .)Juan and Gwun, 2009
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فصلنامة علمی ـ پژوهشی گردشگری و توسعه.
1

SURF .2-2

الگوریتمآشکارسازSURFرابایپیشنهاددادهاست(.)Bay et al., 2006اینروشآشکارسازمستقل
از مقیاس است که بر مبنای ماتریس  Hessianتولید میشود .در این روش ،برای اف ایش سرعت
صورتکلیبااستفادهازمجموعهایازفیلترهایجعبه2تقریبزدهمیشود.برای

ماتریس Hessian
به
کردنتصویرنیست.کرنلهایگوسین

رفتنازیکمقیاسبهمقیاسبعدیدرتصویرنیازیبهنُرم
امادرعملبایدگسستهسازی

بررسیمکانومقیاسنقاطمناسباند( ،)Babaud et al., 1986

برای
صورتگیرد(شکل 3سمت چپ)تاعوارضرامعرفینمایند SURF .اینموضو رابااستفادهاز
فیلترجعبهبرطرفکردهاست.شکل3راستتقریبیازمشتقمرتبةدومگوسیناستکهبااستفاده
میشوند.باتوجهبه
بهسرعتارزیابی 
مستقلازاندازههایشان 

ازانتگرالتصویر( )Bay et al., 2006
دستآمدهازآشکارساز ،SURFباتوجه
هایصورتگرفته (،)Tuytelaars et al., 2008نتایجبه 


بررسی
دستآمده از کرنل گوسین
میکند ،بسیار ن دیک به نتایج به 
به اینکه از یک تقریب کلی استفاده  
شدهاست.درنتیجهفیلترهایجعبهمیتوانندتقریبمناسبیازمشتقاتگوسیباشند.شکل


گسسته
SURFاست .

دستآمدهازآشکارساز
3الفوبنشاندهندةنتایجبه 
الفبجد 

شکل  3الف و ب( :حالت گسسته) تقریب فیلتر جعبة  SURFبرای مشتق دوم گوسین بهترتیب در جهت  yو
در جهت xy
شکل  3ج و د مشتق جزئی مرتبة دوم بهترتیب در جهت  yو در جهت xy
مناطق خاکستری مقادیر صفر دارند؛ Tuytelaars et al., 2008

الفب

شکل  :3نتایج بهدستآمده از آشکارساز SURF؛ Tuytelaars et al., 2008



1- Speed up Robust Features
2- Box filters
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عادل زنگانه و همکاران
1

MSER .3-2

گذاریرویتصاویرشکل گرفتهاست(.)Matas et al., 2004


برمبنایحدآستانه
الگوریتم  MSER
هایدروننواحیشناساییشدهتوسطاینالگوریتمدرجاتخاکستریبیشتریاکمتراز


تمامپیکسل
پیکسلهای خارج از مرز این نواحی دارند .ایدة اصلی کار بدین صورت است که با انتخاب حد

هایمختلفتصاویرباینریمتفاوتازتصویراصلیایجادمیشود.آننواحیازتصویر کهطی


آستانه
میشوند.دراغلب
ذاریکمترینتغییردرآنهاایجادشودنواحیپایدارشناخته 

فرایندحدآستانهگ

آنکه الگوریتم MSER
الگوریتمهای مستقل از افاین شکل خروجی بهصورت یک بیضی است .حال 

نواحینامنظمیازتصویررااستخراجمیکند(شکل5الفوب).دراینجاباتوجهبهمومنت2هایاول

ودوممیتواناینشکلنامنظمرابایکبیضیجایگ ینکرد (شکل 6الفوب).دقتاینالگوریتم

حبابهایتصویربیشتر
هایاستخراجکنندة 


الگوریتم
درتعیینموقعیتعوارضتصویریدرمقایسهبا
است ( .)Mikolajczyk et al., 2005همچنین سرعت این الگوریتم در شناسایی عوارض تصویری
ودرتحقیقاتصورتگرفتهکارآمدترینالگوریتممستقلازافاینمعرفیشدهاست( .)ibid

باالست
الف ب 

شکل  :4نواحی نامنظم استخراجشده توسط الگوریتم MSER؛ Tuytelaars et al., 2008

الف

ب

شکل  :5جایگزینی بیضیها بهجای نواحی نامنظم در الگوریتم MSER؛ Tuytelaars et al., 2008

1- Maximally Stable Extremal Regions
2- Moment
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فصلنامة علمی ـ پژوهشی گردشگری و توسعه.
1

FAST .4-2

الگوریتمFASTراراستنودراموند)2005(2ارا هکردهاند.اینالگوریتمبرمبنایآشکارسازSUSAN
پیشنهاد شده است ( SUSAN .)Smith and Brady, 1997نسبتی از پیکسلها را که در یک
بهوسیلةالگوریتمFASTنی به
همسایگیازپیکسلمرک یمشابهتدارندمحاسبهمیکند.اینایده 
اجرادرآمدهکهپیکسلهارافقط روییکدایرهباشعا ثابتاطرافنقطة موردنظرمقایسهمیکند.

بهمنظور ارزیابی اطراف گوشههای کاندید یک دایره مطابق شکل  7با شان ده
برای تعیین معیاری  
هایتاریکتر،مشابه

شود.پیکسلهانسبتبهپیکسلمرک یبهزیرمجموعه


پیکسلدرنظرگرفتهمی
گیریمیشودکهآیاپیکسلکاندیدگوشه

میشوند.باالگوریتم  ID33تصمیم
ترطبقهبندی  


وروشن
است یا خیر .این تصمیمگیری با اندازهگیری آنتروپی 4بر روی سه زیرمجموعه از پیکسلهای
دستمیآید(. )Quinlan, 1986


ایجادشدهبه

الف ب 

شکل  :6پیکسلهای بررسیشده بهوسیلة آشکارساز FAST؛ Tuytelaars et al., 2008

الفب 

شکل  :7عوارض موضعی شناساییشده بهوسیلة آشکارساز FAST؛ Tuytelaars et al., 2008
1- Feature From Accelerated Segment Test
2-Rosten and Drummond
3- Induction of decision trees
4- Entropy
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رانشانمیدهد.اینالگوریتممستقل ازتغییرات

نقاطاستخراجشدة آشکارساز FAST

شکل 8
مقیاسنیست( .)Tuytelaars et al., 2008
 .3الگوریتمهای توصیفگر عوارض موضعی
پسازمرحلة استخراجعوارضموضعیدربرخیکاربردهانیازبهاطالعاتتصویریاست.بااستفادهاز
میشودکهدربسیاریازکاربردها
استخراجشده،بردارتوصیفگریتولید 

اطالعاتمحلیاطرافنقطة
بهکار میرود .در این بخش برخی از
بهعنوان معیاری برای سنجش شباهت و یا عدم شباهت  

شده بررسی میشوند که میتوانند عوارض موضعی را توصیف
الگوریتمهایی که اخیراً توسعه داده  

نمایند .
GLOH .1-3

1

استکهبهمنظوراف ایشاستحکاموتمای آنپیشنهاد

توصیفگرSIFT

دادهشدة
گربهبود 


اینتوصیف
شده است ( .)Lowe, 2004برای این توصیفگر درواقع توصیفگر  SIFTدر یک ساختار شبکهای
قسمتدراینتوصیفگر

الیهمحاسبه شدهوبهجایشان ده قسمتدر SIFTازهفده 

قطبیدرسه 
استفاده شده است .نکتهای که وجود دارد این است که قسمت مرک ی این توصیفگر در جهات
مختلف تقسیمبندی نشده است .جهتها نی به شان ده قسمت مختلف گسستهسازی شدهاند .این
اینتوصیفگربااستفادهاز

توصیفگرداراییکبردارباابعاد)16×17=272( 272استکهاندازة 

مؤلفهکاهشپیدامیکند( .)Bellavia et al., 2010

تبدیلPCA2به128
DAISY .2-3

3

وتوصیفگرGLOHالهامگرفتهشده،بااینتفاوتکهسرعت

ازتوصیفگرSIFT

توصیفگر DAISY

محاسباتبسیارزیاداستوبرایانجاممحاسباتپیچیدهومتراکممؤثرتراست(.)Tola et al., 2010
طوریکهبرایتصویرورودیموجودابتدابه

جهتمحاسبهمیشود  ،
به

 DAISYدرهشت 

توصیفگر

تعداد هشت ( )H=8تصویر جهتی  Giساخته میشود ( Go (𝑢, 𝑣) .)i<H<1برابر با اندازة گرادیان
تصویریدرمحل()u, vبرایجهتoاست.اگراینمقداردرمحل()u, vب رگترازصفرباشد،برای
گیردودرغیراینصورتمقدارصفرتعلقمیگیرد.بااین

هاگسستهسازیصورتمی


هرکدامازجهت
کار تقارن تغییرات درجات خاکستری حفظ میشود .نحوة محاسبة تصویر جهتی در جهتها و
مقیاسهایمختلفدرشکل9نشاندادهشدهاست(.)ibid


1-Gradient Location and Orientation Histogram
2- Principal Components Analysis

3ـبهمعنیگلآفتابگردان 
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فصلنامة علمی ـ پژوهشی گردشگری و توسعه.

شکل  :8روند تشکیل تصویر جهتی در توصیفگر  DAISYبرای جهات و مقیاسهای

مختلف؛ Tola et al., 2010


طوریکه بر روی هر پیکسل برداری

بر روی هر پیکسل توصیفگر  DAISYایجاد میشود ،به
1
ساخته میشود که شامل مقادیر تصویرهای جهتی کانولوشده است و محل پیکسل موردنظر برای
مقیاسهای مختلف ،مطابق با شکل  ،10در مرک دوایر واقع شده است .مقدار نرمالسازی اپراتور

توصیفگر DAISYنشاندادهشده کهدر

گوسیارتباطن دیکیباشعا دایرههادارد.درشکل 10
آنهردایرهنشاندهندة  یکمنطقهازاطرافپیکسلموردنظراستکهشعا آنبامی انانحرافاز
موقعیتهایازمکانپیکسلمرک یاستکه

معیارکرنلگوسیمتناسباست.عالمت+نشاندهندة
هامحاسبهمیشود.


گرازرویآن

کهتوصیف

طوری
تصاویرجهتیکانولوشدهنمونهبرداریشده  ،
به

از 
هابهنرمیصورتگیردوپایداریدر
شودتاانتقالبینمقیاس 


پوشانیبیننواحیموجبمی
داشتنهم
برابردوراناف ایشیابد( . )Zhu et al., 2011

شکل  :9توصیفگر DAISY؛ Tola et al., 2010



کهتمامالیههایمختلف

میشود.درصورتی
مقادیربردارتشکیلشدهبینصفر تایکنرمالسازی  

نمودنبردارهادرالیههایمختلفبرای


باادغام
توصیفگرکامل DAISY

ایجادشدهرادرنظربگیریم ،
)بهدستخواهدآمد(.)ibid
موقعیت( u,v
آنرامطرحکردهاست.

1ـحالتخاصضربترکیبیاستکهریاضیدانایتالیایی ویتوولترا
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1

رشتهباینریازیک قطعةتصویری 2است(.)Calonder et al., 2010

توصیفگر BRIEFتوصیفیک 

اگریکقطعةتصویریراPدرنظربگیریم،تصویرباینریتولیدشدهبهشکلرابطة1خواهدبود.
)𝑦(𝑃 < )𝑥(𝑃 𝑓𝑖 𝜏(𝑃; 𝑥, 𝑦) = {1
}𝑜𝑡ℎ𝑒𝑟𝑤𝑖𝑠𝑒 0
رابطة)1
کهدرآن)P(xمقدارشدتPدرنقطةxاست.
توزیعگوسیبهترینعملکردرادراینتوصیفگردارد(.)ibidقبلازانجامهرگونهفرایندیبر

شود.توصیفگر BRIEFدربرابر دورانمستقلنیستودرصورت

رویتصویر ،ابتداتصویرنرم  3
می
وجود اختالف دوران بیش از یک حد در دو تصویر عملیات تناظریابی با شکست روبهرو میشود
( .)Rublee et al., 2011

OBR .4-3

4

اینتوصیفگرترکیبیازآشکارسازFASTوتوصیفگرBRIEFاستکهدربرابردورانپایدارشدهاست
(.)ibidهمانطورکهدرقسمتقبلیاشارهشد،توصیفگرBRIEFدربرابردوراندوتصویرپایدارنیست.
یک روشکارآمدبرایپایدارکردن اینتوصیفگردربرابر دوران ،درنظرگرفتنجهتنقاطکلیدی 1است.
برایهرنقطهازnمجموعهتصویرباینریدرمکان()𝑥𝑖 𝑦𝑖 ,یکماتریس2×nتعریفمیشود.
𝑛𝑥𝑥1 ,…,
(=𝑆
)
رابطة)2
𝑦𝑦 ,…,
𝑛

1

قطعههای تصویر  θو ماتریس دوران مربوط  ،Rθبه ساختار پایداری از توصیفگر
تگیری  
با جه 
دربرابردورانمیرسیم(مطابقروابط3و.)4

BRIEF
𝑆 𝜃𝑅 = 𝜃𝑆
رابطة)3
𝜃𝑆 ∈ ) 𝑖𝑦 𝑔𝑛 (𝑝, 𝜃) = 𝑓𝑛 (𝑝)|(𝑥𝑖 ,
رابطة)4
آشکارساز  FASTج و آشکارسازهایی است که «جهت» عوارض استخراجشده را نشان نمیدهد
اینروشفرضمیشود

(.)ibidبرایرفعاینمشکلروشیمبتنیبرشدتمرک 5ارا هشدهاست.در
شدت گوشه افستی 6از شدت مرک است و با استفاده از بردار بین این دو یک جهت به عوارض
منتهایی از یک قطعة تصویری بهدست میآید که بهوسیلة آن
استخراجشده نسبت میدهد .مو 

میتوانبهمرک 7دستیافت(. )Rosin and Understanding, 1999

رابطة)5







𝑀10 𝑀01
) ,
𝑀00 𝑀00





(=𝐶

آمدنبردارجابهجایی ⃗⃗⃗⃗⃗
شدهتعیینمیشود.


استخراج
𝐶𝑂جهتمرتبطباعارضة

بابه 
دست

) 𝜃 = 𝑎𝑡𝑎𝑛2(𝑀01 , 𝑀10



رابطة)6
1- Binary robust independent elementary features
2- Image Patch

3ـاختالفپیکسلیشدیدکممیشود 
4- Oriented FAST and Rotated BRIEF
5- intensity centroid
6- offset
7- Centroid
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فصلنامة علمی ـ پژوهشی گردشگری و توسعه.
DSIFT .5-3

1

 SIFTیک توصیفگر عوارض موضعی از ویژگیهای گرادیان محلی است .در توصیفگر SIFT
استخراجشده در تصویر است که متشکل از عوارض استخراجشده و

نمایندهای از عوارض پراکندة 

 Denseبرایهرپیکسلدرتصویر

کهتوصیفگرSIFT

شناساییشدهاست (.)Lowe, 2004درحالی

یک همسایگی با آرایة سلولی  4×4جدا میکند و جهتها در هر سلول به هشت قسمت گسسته
دستمیآید.


برایهرپیکسلبه
توصیفگر  SIFT

بعدیبهعنواننمایندة 

میشوندویکبردار128

توصیفگر  SIFTبرای هر پیکسل  SIFT Imageنامیده میشود ( .)Liu et al., 2011برای نمایش

یشود و سپس بهعنوان
 SIFTاز یک تصویر محاسبه م 
 SIFT Imageسه ج ء اصلی توصیفگر  
منتقلمیشود(شکل11الفو11ب) .

مؤلفههایاصلیبهفضایرنگی


الف

ب

جد

شکل  :10نمایشی از SIFT Image؛ Liu et al., 2011


سهبعدی SIFT Image ،از یک تصویر
با تصویرنمودن یک توصیفگر 128بعدی به یک فضای  
شود.درایننمایشپیکسلهاییکهرنگ


محاسبهونمایشدادهمی
RGBمطابقشکل11بو11د
مشابهیدارندممکناستبهیکساختارمحلیمشترکیاشارهداشتهباشند .

1- Dense SIFT
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1

یکی دیگر از الگوریتمهای مهم تطبیق تصاویر  BRISKاست که استفان لوتنیگر و همکارانش
( )2011آن را معرفی کرده اند .در این الگوریتم ،با استفاده از فضای مقیاس و آشکارساز گوشة
 ،AGASTخصیصههای مقاوم به تغییر مقیاس آشکار میشود ( .)Mair et al., 2010برای این کار
هرمی از تصویر درست می کنند و بر روی هر الیة هرم فضای مقیاس آشکارساز  AGASTرا با
هارابااستفادهازدرونیابی


کنند.سپسمقیاسهریکازاینخصیصه

هاییکساناعمالمی

آستانه
طوردقیقتخمینمیزنند.پسازآشکارسازینقاط

دستآمدهازآشکارساز  AGAST
به
امتیازاتبه 

کارمیبرند.اینتوصیفیککدباینری 512بیتی


هایکتوصیفبه

خصیصهبرایهریکازخصیصه
استکهبراساسمقایسةشدتروشناییاطرافخصیصهاست.سپسدربخشآخرهرتوصیفدر
تصویرمرجعراباتمامتوصیفهایتصویردریافتیازطریقاپراتورمنطقییاانحصاری)(XORمقایسه
میکنندواگرمی انخطاازآستانةTکمتربود،آندوتوصیفرابرهمانطباقمیدهند( Baroffio

.)et al., 2014شکل 12شناسایی عوارضتوسطالگوریتم  BRISKرانشانمیدهد.دراینشکل
ییشده را نشان میدهد ،درحالیکه شعا ها جهت آنها را
نقطههای شناسا 
رهها مقیاس  
اندازة دای 
مشخصمیکند( .)Leutenegger et al., 2011


الفب 

شکل  :12عوارض شناساییشدة الگوریتم BRISK؛ Leutenegger et al., 2011




هایآشکارسازوتوصیفگرعوارضموضعیاشارهشده


باتوجهبهدرنظرگرفتنخصوصیاتالگوریتم
هایایندستهازالگوریتمهادرجدول1بیانشدهاست .

دراینپژوهش،برخیازم ایاومحدودیت


1-Binary Robust Invariant Scalable Keypoints
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جدول  :1مزایا و محدودیتهای الگوریتمهای آشکارساز و توصیفگر عوارض موضعی

آشکارسازها و

مزایا

توصیفگرها

SIFT

محدودیتها

مستقلازدوران
مستقلازمقیاس
پایداریدربرابرتغییراتروشناییتصویر
پایداریدربرابرنوی تصویر

عدماستقاللدربرابرزاویةدید 

دارایویژگیهایآشکارسازSIFT

SURF

استفادهازفیلترهایجعبهبهمنظوراف ایشسرعت 

محاسبات

MSER

مستقلازدوران
مستقلازمقیاس
مستقلاززاویهدید

ترجیحاً نواحی موردنظر باید
یکنواختباشند 

FAST

سرعتمحاسباتبسیارباال

جهتعوارضرانشاننمیدهد

عدمپایداریدربرابرنوی
وابستگیبهحدآستانه 

GLOH

اف ایشاستحکاموتمای

DAISY

سرعتباالیمحاسبات
مؤثربرایمحاسباتپیچیدهومتراکم

عدماستقاللدربرابرمقیاس 

BRIEF

سرعتباال


عدماستقاللدربرابردوران 

مستقلازدوران
مستقلازمقیاس



DSIFT

SIFTبرایهرپیکسل

ویژگیهای

محاسبة

عدماستقاللدربرابرمقیاس 

BRISK

سرعتباالیمحاسبات
کاراییدرشرایطمتفاوت 



ORB

الگوریتمSIFT



 .4روش تحقیق
روشتحقیقدراینمطالعه ،مطابقشکل،13بدینترتیباستکهابتداعکسپانورامایاولدر
شرایطمتفاوتماننددوران،مقیاس،اعوجاجچشمماهی،شدتدرجاتخاکستریمتفاوت،نوی نمک
بهدستآید.هرکدام
وفلفلوکشیدگیقراردادهمیشودتاعکسپانورامایدیگریباهمانزاویةدید 

ازالگوریتمهادرشرایطیخاص،باتوجهبهمنظرةعکس وشرایطنوریواعوجاجهای آن،نتیجة

دهند.باتوجهبهپژوهشهایپیشینوم ایاومعایبمطرحشدهدربارةهرالگوریتم،چهار


متفاوتیمی
علتمستقلبودنازدورانومقیاسوهمچنینسرعتبیشتر

الگوریتم   Fast،Mser،Brisk،Surf
به

یشود.باتوجهبهزمان،
محاسباتوپایداربودندربرابرنوی انتخاب شده ورویایندوعکساجرام 
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تعداد نقاط پیداشده  در عکس اول و دوم ،تعداد نقاط متناظر و درصد صحت مطابقت این چهار
یشود .
الگوریتمباهممقایسهم 

شکل  :13روش تحقیق

 .5پیادهسازی و بررسی الگوریتمها
دادهشده
تمهایتوضیح 
دراینبخشچهارالگوریتمپرکاربرد Brisk،Mser،Fast،Surfازبینالگوری 
دربخشقبل،انتخابشدهتادرشرایطمختلفمانندشدت،دوران،مقیاس،کشیدگی،نوی واعوجاج
عکسهایپانورامابررسیشود.براینمونه،شبهکدبرایالگوریتم SURFدرشکل
چشمماهیبرای 
14ارا هشدهاست .
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شکل  :14شبه کد برای الگوریتم SURF

 .1-5شدت متفاوت
تمها،عکسباشدتمتفاوتمورداستفادهقرارگرفتهکهنتیجةآندرجدول2و
برایمقایسةالگوری 
شکل  15ارا ه شده است .الگوریتم  Fast ،Mser ،Briskبهترین درصد مطابقت را فراهم کرده و
بیشتریننقاطمتناظررابهدستآورده،ولیبیشترینزمانرابهخوداختصاصداده

الگوریتم Brisk
است.الگوریتمFastکمترینزمانرانیازدارد .

جدول :2شدت متفاوت
Match rate
)(%
99.77
100
100
100

Matches

Kpoints2

Kpoints1

)Time (sec

888
1281
793
2213

1006
1365
1069
2769

1083
1454
1093
2936

0.591343
0.555798
1.812209
1.189358
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شکل  :15نتیجة شدت متفاوت در عکسها برای الگوریتم surf

 .2-5دوران
دراینجایکدوران 10درجهبرایبررسیدرنظرگرفتهشدهاست.نتیجهدرجدول 3وشکل16
دادهشده الگوریتم  Briskبهترین درصد مطابقت و الگوریتم Surf
ن 
ارا ه شده است .با عکس دورا 
بهدستآوردهاست.الگوریتمSurfوFastکمترینزمانرابهخوداختصاص
بیشتریننقاطمتناظررا 
دادهاند .


جدول  :3دوران ( 10درجه)
)Match rate (%
97.71
99.5
99.5
100

Matches
526
443
235
429

Kpoints1
1083
1555
1093
2936

Kpoints2
1223
1832
1136
3085

)Time (sec
0.747983
0.792830
1.403687
1.331082



شکل  :16نتیجة دوران در عکسها برای الگوریتم surf
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 .3-5مقیاس
بهدست آید.نتیجةآن درجدول 4و
دراینسناریوعکس 1/3برابرشدهتاتأثیر آندرتناظریابی 
یشود.بیشتریندرصدمطابقت برایالگوریتم Mserو Briskوبیشتریننقاط
شکل 17مشاهدهم 
بهدستآمدهاست .
متناظربرایالگوریتم Surf
جدول  :4مقیاس
)Match rate (%
98.4
97.7
100
100

Matches
571
45
259
258

Kpoints1
1083
1555
1093
2936

Kpoints2
1522
 1700
1678
3549

)Time (sec
1.093273
0.619362
1.590694
1.263220

SURF
FAST
MSER
BRISK



شکل  :17نتیجة مقیاس متفاوت در عکسها برای الگوریتم surf



 .4-5اعوجاج چشم ماهی
دراینمورد،اعوجاجچشمماهیبرایبررسیدرنظرگرفتهشدهکهنتیجةآن درجدول 5وشکل
بهدستآمدهوبهتریندرصدمطابقت
مشاهدهمیشود.بیشتریننقاطمتناظربرایالگوریتم Surf

18
نی متعلقبهالگوریتمBriskاست .
جدول  :5اعوجاج چشم ماهی
)Match rate (%
97.7
94.7
91.4
98.2

Matches
135
19
35
56

Kpoints1
1083
1555
1093
2936

Kpoints2
825
1139
1147
2370
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)Time (sec
1.242866
1.182459
1.376209
1.147994

SURF
FAST
MSER
BRISK
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شکل  :18نتیجة اعوجاج چشم ماهی در عکسها برای الگوریتم surf

 .5-5کشیدگی
دراینسناریوتصویرکشیدهشدهبرایبررسیاستفادهشدهکهنتیجةآندرجدول6وشکل19ارا ه

شدهاست.بیشتریندرصدمطابقتبرایالگوریتمSurfوبهتریندرصدمطابقتبرایالگوریتمBrisk
بهدستآمدهاست .


جدول : 6کشیدگی تصویر
)Match rate (%
94.7
99
98.7
100

Matches
151
100
71
90

Kpoints1
1083
1555
1093
2936

Kpoints2
1028
1545
1096
2731

)Time (sec
0.957688
0.880060
1.353771
1.227213

SURF
FAST
MSER
BRISK



شکل  :19نتیجة کشیدگی تصویر در عکسها برای الگوریتم surf
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 .6-5نویز نمک و فلفل
بهدست
دراینمورد30درصدنوی نمکوفلفلبهتصویراصلیاضافهشدهتاتأثیرنوی درتناظریابی 
آید.نتیجهدرجدول7وعکس20ارا هشدهاست.الگوریتمBriskوMserبیشتریندرصدمطابقت
آوردهاندوبیشتریننقاطمتناظررانی الگوریتم
رابااختالفکمینسبتبهدوالگوریتمدیگربهدست 

Briskفراهمکردهاست .

جدول  30 :7درصد نویز نمک و فلفل
)Match rate (%
95.9
99.8
100
100

Matches
415
620
222
798

Kpoints1
1083
1555
1093
2936

Kpoints2
1442
10049
1087
13008

)Time (sec
0.672896
0.900708
1.316085
1.861167

شکل  :20نتیجة نویز نمک و فلفل در عکسها برای الگوریتم surf

SURF
FAST
MSER
BRISK



بررسی یافتههای تحقیق
طبقنمودار1و،2الگوریتم  BRISKدرتصاویردارایشدتمتفاوتونوی نمکوفلفلتعدادنقاط
بهدست آورده است .در
تمها  
متناظر بیشتری با درصد صحت تطابق باالتری نسبت به دیگر الگوری 
تصاویردارایاعوجاج،کشیدگی،دورانومقیاسالگوریتم SURFتعدادنقاطمتناظربیشتریراپیدا
تمهادرزمان
نطور،باتوجهبهجداولبخش،4الگوریتمSURFنسبتبهدیگرالگوری 
کردهاست.همی 
عکسهایپانورامایدارای
یدهد.تعدادنقاطمتناظرپیداشدهدر 
کمتریعملیاتتناظریابیراانجامم 
تمهای تناظریابی نسبت به
همپوشانی در شدت درجة خاکستری متفاوت نشان میدهد که الگوری 

مقدار  درجة خاکستری حساسیت کمی دارند و بیشتر به اختالف درجة خاکستری وابستهاند .نوی 
استفادهشدهدراینتحقیقدرجةخاکستریتعدادیازنقاطراتغییرمیدهدکهباتوجه

نمکوفلفل
تمهانسبتبهدرجة
اثباتدیگریازمستقلبودناینالگوری 

بهتعدادنقاطمتناظرباالییکهپیداشده
آنها
کسلها ونسبتقرارگیری 
خاکسترینقاطاست.درتصاویردارایاعوجاجوکشیدگی،فاصلةپی 
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تمها تعداد نقاط متناظر کمتری را پیدا کنند.
یشود الگوری 
یکند که باعث م 
نسبت به هم تغییر م 
نمودار  2تعدادنقاطمتناظررادرعکسدارایتغییراتهندسیودرجةخاکسترینسبتبهعکس
تمها،
اول نشان میدهد .این نمودار نشان میدهد که الگوریتم  ،BRISKدر مقایسه با دیگر الگوری 
تعدادنقاطویژةبیشتریراشناساییمیکند.اماباتوجهبهنمودار 1درپیداکردننقاطمتناظردر
حالتهایی مثل دوران ،کشیدگی ،اعوجاج و مقیاس تعداد کمتری را پیدا میکند .درنتیجه خطای

الگوریتمBRISKبیشترازالگوریتمSURFاستوزمانبیشتریصرفپیداکردننقاطویژهمیکند.
پوششدار برایتهیةیک

عکسهای
دستآوردن  
به 
بحثزمان،تعدادودقتالگوریتممورداستفاده در 
عکس پانوراما دارای اهمیت ویژهای است ،زیرا اگر نقاط متناظر پیداشده تعداد کم و دقت پایینی
دارایاعوجاجهاییدرمحلاتصالدوعکس

داشتهباشندممکناستعکسپانورامایتهیهشدهازآن
یتناظریابیدربینتعدادزیادیعکساجراشود،عملیاتزمانبری

تمها
باشد.اگرهریکازالگوری 
نروزمانموردنیازهرالگوریتمنی ازاهمیتبس اییبرخورداراست .
خواهدبود؛ازای 

FAST

2213

SURF

1281

415

571

135
19
35
56

222

151
100
71
90

45

235

259
258

429

526
443

620

798

888

793

تعداد نقاط متناظر

اعوجاج

نویز

کشیدگی

مقیاس

دوران

شدت

نمودار  :1تعداد نقاط متناظر در هر الگوریتم در شرایط مختلف

اعوجاج

نویز

کشیدگی

مقیاس

دوران

شدت

825

1442

1028

1522

1223

1006

SURF

1139

10049

1545

1700

1832

1365

FAST

1147

1087

1096

1678

1136

1069

MSER

2370

13008

2731

3549

3085

2769

BRISK

نمودار  :2تعداد نقاط ویژه در عکس دوم تحت شرایط مختلف
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بحث و نتیجهگیری
نایع،کارخانهها،

یتوانآنالینیاآفالینبهکاربرد.بهرهگیریازتورهایمجازیبرایص
تورهایمجازیرام 
یتوان با
هتلها ،بنگاههای معامالت امالك و خصوصاً صنعت گردشگری سود فراوانی خواهد داشت .م 

استفادهازتورهایمجازی،همدرجهتثبتمیراثطبیعیوفرهنگیمناطقمختلفکشورقدمبرداشت
بانمایشآنهاازطریقاینترنتیاهر رسانة دیگر،بهجذبگردشگرپرداخت.یکیازاج ایاصلی

وهم ،
کند.یکیازراههای

عکسهایپانورامایکاملیاکرویاستکهدیدکاملیازمحیطارا همی
تورمجازی 
.مهمترینمرحلهدراینروشتعییننقاطمتناظر
دستآوردن آنالحاقچندعکسدرکنارهماست 
به 

الگوریتمهایمختلفیبدین

است.برایانجاماینکارابتدابایدنقاطویژهدرهرتصویرشناساییشوند .
منظور نوشته شده است .در این پژوهش ،ابتدا این الگوریتمها ازنظر تئوری بیان شدهاند ،سپس چهار
بررسیومقایسهشدهاند .

الگوریتم  SURF ،FAST ،MSERو BRISK
صورتگرفته،بستهبهمحتوایتصویر،برخیازساختارهایتصویریازبقیه

پژوهشهای

باتوجهبه
عمومیترند .بنابراین تعدادی از ویژگیها ممکن است توسط یک آشکارساز یافت شود که ج ء

توصیهمیشودآشکارسازهاییبایکدیگرترکیبشوندکه

ازاینرو 
بندیانجامشدهقرارنگیرند  .


دسته
مکمل همدیگرند .مطالعات گستردهای در این زمینه صورت پذیرفته است ( Mikolajczyk et al.,
درصورتیکههمیشهسطحباالییاز

 .)2005; Moreels and Perona, 2007; Schmid et al., 2000
مستقلبودن انتخاب شود  ،باید به همان نسبت می ان زیاد استخراج عوارض که از تصاویر صورت

میانجامد.قانونکلیایناست کهمی ان
پیچیدهشدنفرایندشناسایی 

میگیردجبرانشودکهبه 

بودنبایدمتناسبباکاربریمورداستفادهانتخابشود.اکثرآشکارسازهابهصورت


استفادهازمستقل
تصویربهطورقا م

خودکارنسبتبهانتقالودورانمستقلاندکهدربرخیازکاربردها،مثالًزمانیکه

مستقلبودن ذر برابر دوران فقط ه ینة محاسباتی را اف ایش میدهد .بهمنظور

اخذ شده باشد ،
پیشگیریازاینامربهتراستآشکارسازهایمستقلازدورانبایکتوصیفگرازنو دورانیترکیبی
یکیفیدرنظرگرفتهمیشود

.برایآشکارسازهاویژگیها

شودتاقدرتتمای مناسبیمشاهدهشود
کهبادستهبندی

برخیازاینویژگیها،باتوجهبهنو کاربرد،بسیارمهمترازبرخیدیگرند.زمانی

که
زمانیکهبا
تغییراتکوچکظاهریاهمیتمییابد  .

وتشخیصعوارضمواجهایم ،استحکامدربرابر

کردن دوربین یا
برازش یک مدل پارامتریک روی مجموعهای از دادهها مواجهایم ،مثالً برای کالیبره 
سه بعدیدقتتعیینموقعیتبرایماارزشمند خواهدبود.برایکاربردهایآنالین ویا
مدلسازی 

ترینمعیاربهرهوریاست.

کاربردهاییکهنیازبهمقدارزیاددادهبرایپردازشدارد ،
مهم
تمهای مختلف تناظریابی عوارض بررسی و طبقهبندی شده است؛
روشها و الگوری 
در این پژوهش  
همچنین اطالعاتی درزمینة نحوة عملکرد این الگوریتمها در شرایط مختلف بین تصاویر مانند انتقال،
یپانورامایهممنطقه،کهج ءاصلیتورمجازیاست،بهدست

عکسها
دستآوردن 
به 
دوران،مقیاسبرای 
باتوجهبهیافتههایپژوهش،الگوریتم ،SURFدراکثر

آمدهوبهترینروشسنجشانتخابشدهاست .
شرایط ،تعداد نقاط بیشتری را با درصد صحت مطابقت باالتر و در زمان کمتر ارا ه میدهد؛ درنتیجه
استفادهازاینالگوریتمبرایالحاقچندعکسوساختیکعکسپانورامابازدهیباالتریخواهدداشت .
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